Brdo pri Kranju, 03.11.2016

Št.:

6305/16

Ozn.:

TEKM

KB/BK/RB

ZAPISNIK
59/2016. obravnave namestnika disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v četrtek, 3. novembra 2016, in na kateri je
na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
LIGA U15 VZHOD 2016/2017, 12. krog, 29.10.2016
MARIBOR : ŠAMPION
Igralec ekipe MARIBOR Lan Martin KOMPAN je bil izključen v 55. minuti tekme zaradi prekrška nad nasprotnim
igralcem, ki je bil v čisti situaciji za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP
ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
SLOVENSKA ŽENSKA NOGOMETNA LIGA 2016/2017, 8. krog, 30.10.2016
ŽNK KRIM : VELESOVO
Igralka ekipe ŽNK KRIM Manca KUTNJAK je bila izključena v 75. minuti tekme zaradi prekrška nad nasprotno
igralko, ki je bila v čisti situaciji za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP
ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralki za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
FUŽINAR : ŽNK MARIBOR
Zaradi nešportnega vedenja več igralk ekipe FUŽINAR – na tekmi so prejele 6 rumenih in rdeči karton, se na
podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP, KNK FUŽINAR izreče OPOZORILO.
Igralka ekipe FUŽINAR Sanja MALINIĆ je bila izključena v 69. minuti tekme zaradi brezobzirne igre, za kar je
prejela drugi rumeni karton, po izključitvi pa je žalila sodnika, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20.
člena DP ter v povezavi s 6/1. členom DP in točkama I.G.2 in I.E.4 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS, igralki za ta prekršek izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/
prvenstvenih tekmah.
Izključena igralka je prejela kazen prepovedi nastopanja na eni tekmi zaradi drugega rumenega kartona, tri
zaradi njenega žaljenja sodnika po izključitvi, ob upoštevanju olajševalnih okoliščin, pisne izjave igralke ter
dejstva, da je bil predhodno nad izključeno igralko storjen prekršek, se igralki določi enotna kazen v višini,
zapisani v izreku.

Igralka ekipe ŽNK MARIBOR Ines KRAJNC je bila izključena v 80. minuti tekme zaradi brezobzirne igre, za kar je
prejela drugi rumeni karton, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s točko
I.G.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralki za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
ŽNK TELEING GMT BELTINCI : ŽNK RUDAR ŠKALE
Zaradi kršitve predpisov NZS – pri ekipi ŽNK TELEING GMT BELTINCI je bila v vlogi glavne trenerke oseba, ki ne
izpolnjuje pogojev za glavnega trenerja ekipe, zato se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP, ŽNK
POMURJE BELTINCI izreče OPOZORILO.
PRAVNI POUK:
Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave
disciplinskega sodnika. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana
pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS: 3300-0000-0606-726. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča
komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega
postopka.

Nogometna zveza Slovenije
Bojan Kitel l.r.
Namestnik disciplinskega sodnika NZS
V vednost:
- arhiv, tu.
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