Brdo pri Kranju, 23.01.2017

Zapisnik
37-FL/2017, obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 23. januar 2017, in na kateri je na podlagi 37.
člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. Slovenska futsal liga 2016/2017, 10. krog
FC Hiša daril Ptuj - FC Ivančna Gorica , 14.01.2017
Ekipa FC Hiša daril Ptuj v predpisanem roku ni poravnala stroškov sodnikov in delegata za že odigrano tekmo, prav tako je na tekmi delo
napovedovalca opravljala maserka, ki je na tekmi opravljala naloge osebe za zdravniško pomoč, kar pa je v nasprotju s členom 9/2 Propozicij za
Futsal tekmovanja. Zato se ekipi FC Hiša daril Ptuj na podlagi člena 9/1-3, člena 13/1 člena 16/1 člena 25/1-5,7 DP NZS izreka disciplinski ukrep
denarna kazen v višini 100,00 EUR, pogojno za dobo 5 (pet) mesecev. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe. Pogojna kazen začne
veljati s 23.1.2017 in se izteče s 22.6.2017.

2. Slovenska futsal liga 2016/2017, 11. krog
Velike Lašče - FSK Stripy, 20.01.2017
Igralec FK Stripy, BEŠTER ROK, ki je v 29. minuti zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami prejel rdeči karton in bil izključen, se na
podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava
ekipe, kakor tudi igralčeva predkaznovanost.

Gorica Futsal Klub - Kebelj Pizzeria Salama, 20.01.2017
Igralec Kebelj Pizzerija Salama, KOROŠEC JURE , ki je v 28. minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi
člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi

1. Slovenska futsal liga 2016/2017, 12. krog
FK Zavas Siliko - Puntar, 20.01.2017
Igralec FK Zavas Silko, PAULIČ NIKOLA, ki je v 26. minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2 in
v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva pisna izjava.

Predstavnik ekipe FK Zavas Silko, BEGIČ ALMIR ki je bil v 26. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, odstranjen s klopi za
rezervne igralce, pred tem je že bil opozorjen zaradi svojega obnašanja, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS izreka
disciplinski ukrep prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala BEGIĆEVA
pisna izjava.

KMN Bronx Škofije - KMN Sevnica, 20.01.2017
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ARANDJELOVIĆ MIŠO maser ekipe KMN Sevnica je v 37. minuti izstopil iz tehničnega prostora, nakar je do njega pristopil sodnik in ga opozoril, da
naj se vrne na klop za rezervne igralce, maser se ni hotel vrniti na klop in je zato prišlo do verbalnega konflikta v katerem je začel z neprimernimi
besedami žaliti sodnika, zaradi česear ga je sodnik odstranil z klopi za rezervne igralce. Zato se ARANDJELOVIĆ MIŠO na podlagi člena 9/2-4 člena
11/1 člena 24/1,4 DP NZS, kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora za dobo 1 (en) mesec. Kazen mu začne
teči s 23.1.2017 in se mu izteče s 22.2.2017.

Futsal državno prvenstvo U19 vzhod 2016/2017, 11. krog
FC Hiša daril Ptuj - Proen Maribor, 22.01.2017
Igralec Proen Maribor, JAGARINEC NIK, ki je v 28. minuti namerno igral z roko, s tem preprečil čisto situacijo za dosego zadetka, prejel rdeči karton
in bil izključen, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi. Igralec kazen prestaja v
kategoriji U-19.

KMN Benedikt - KMN Sveta Trojica, 22.01.2017
Igralec KMN Benedikt, ZEMLJIČ BENJAMIN, ki je v 33. minuti namerno igral z roko ,s tem preprečil čisto situacijo za dosego zadetka, zato prejel
rdeči karton in bil izključen, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.Igralec kazen
prestaja v kategoriji U-19.

KMN Sevnica - Futsal klub Dobovec, 22.01.2017
Igralec KMN Sevnica, HABINC ROK, ki je v 10. minuti zaradi prekrška nad igralcem, kateri je bil v čisti situaciji za dosego zadetka, prejel rdeči karton
in bil izključen, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevala igralčeva predkaznovanost. Kazen igralec prestaja v kategoriji U-19.

Futsal državno prvenstvo U17 vzhod 2016/2017, 11. krog
KMN Meteorplast - KMN Benedikt, 21.01.2017
Igralec KMN Meteorplast, MIKLAŠIČ ALJAŽ, ki je v 7. minuti zaradi prekrška nad igralcem, kateri je bil v čisti situaciji za dosego zadetka, prejel rdeči
karton in bil izključen, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi. Igralec kazen
prestaja v kategoriji U-17.

Igralec KMN Benedikt, VAJS JAN, ki je v 9. minuti zaradi prekrška nad igralcem, kateri je bil v čisti situaciji za dosego zadetka, prejel rdeči karton in
bil izključen, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi. Igralec kazen prestaja v
kategoriji U-17.

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 400,00 € 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.
Ludvik Faflek
disciplinski sodnik za futsal
V vednost:
- arhiv, tu.
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