Brdo pri Kranju, 06.04.2017

Št.:

6050/17

Ozn.:

TEKM

KB/BK/RB

ZAPISNIK
7/2017. obravnave namestnika disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v četrtek, 6. aprila 2017, in na kateri je na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
LIGA U15 VZHOD 2016/2017, 19. krog, 01.04.2017
MURA : KETY EMMI BISTRICA
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe KETY EMMI BISTRICA – na tekmi so prejeli 3 rumene kartone,
sodnik in delegat pa sta prijavila dva igralca, se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP, NK
BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE izreče OPOZORILO.
Igralec ekipe KETY EMMI BISTRICA Rožle SLAČEK je bil prijavljen s strani sodnika zaradi žaljivega komentiranja
sojenja neposredno po koncu tekme, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s
točkama I.E. in I.E.3 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu izreče kazen
prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.
Igralec ekipe KETY EMMI BISTRICA Staš MLAKAR je bil prijavljen s strani sodnika zaradi žaljivega komentiranja
sojenja neposredno po koncu tekme, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s
točkama I.E. in I.E.3 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu izreče kazen
prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.
LIGA U15 ZAHOD 2016/2017, 19. krog, 01.04.2017
KRKA : BRINJE GROSUPLJE
Igralec ekipe KRKA Matic RADOVAN je bil izključen v 61. 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, 13. krog, 02.04.2017
ŽNK MARIBOR : ŽNK MOJE-LECE.si RADOMLJE
Igralka ekipe ŽNK MARIBOR Ines KRAJNC je bila izključena v 61. 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 in ob upoštevanju predkaznovanosti
(sklep št. 59/3.11.2016), igralki za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih
tekmah.

Trener ekipe ŽNK MARIBOR Marinko ŠARKEZI je bil v 43. minuti tekme odstranjen iz ograjenega dela igrišča
zaradi ponavljajočega žaljivega komentiranja sodniških odločitev, po odstranitvi je z žaljenjem nadaljeval, zato
se na podlagi določil 9/1(3). in 24(1). ter v povezavi s 13. členom DP, trenerju za to kršitev izreče denarna kazen
v višini 120 € /z besedo: sto dvajset evrov/.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je trener po končani tekmi opravičil sodnikom
za svoje nešportno vedenje.
TEKMOVANJE DEKLIC U13 VZHOD 16/17, 5. turnir, 01.04.2016
MSM INTERNATIONAL ORGANISATION se zaradi neudeležbe ekipe na petem turnirju Tekmovanja deklic U13
vzhod, na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(1). in 26/1. ter v povezavi s 13. členom DP in ob upoštevanju
predkaznovanosti (sklep št. 49/29.9.2016), MSM INTERNATIONAL ORGANISATION izreče denarna kazen v višini
300 € /z besedo: štiristo evrov/.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je klub o neudeležbi na turnirju predhodno
obvestil vodstvo tekmovanja.
TEKMOVANJE DEKLIC U13 ZAHOD 16/17, 5. turnir, 01.04.2017
ŠD EXTREM se zaradi odstopa ekipe deklic U13 od Tekmovanja deklic U13 zahod na podlagi 9/1(3)., 25/1(2). in v
povezavi s 13. členom DP, ter ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep št. 49/29.9.2016), izreče denarna kazen v
višini 400 € /z besedo: štiristo evrov/.
Pri izreku je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je ŠD Extrem vodstvo tekmovanja pred petim
turnirjem pisno obvestila o odstopu iz tekmovanja in razlogih zanj, s tem pa so omogočili pravočasno
odpoved delegiranih tekem.
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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