Brdo pri Kranju, 06.02.2017

Zapisnik
39-FL/2017. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 06. februar 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, 13. krog
Gorica Futsal Klub - ŠD Mlinše, 03.02.2017
Igralec ŠD Mlinše, GORIŠEK ANŽE, 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, 14. krog
FK Zavas Siliko - Dobovec Pivovarna Kozel, 03.02.2017
Igralec FK Zavas Siliko, ĆOSIĆ ADMIR, ki je v 39. minuti zaradi odrivanja nasprotnega igralca 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 pisna izjava igralca.

MORDEJ ZVONKO, predstavnik ekipe Dobovec pivovarna Kozel, ki je bil v 39. minuti zaradi vstopa v igrišče in prihoda do rezervne klopi nasprotne
ekipe, odstranjen s klopi za rezervne igralce in se je po odstranitvi nešportno vedel do sodnikov, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1
DP NZS kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo
MORDEJEVO opravičilo sodnikom po tekmi.
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 400,00 €
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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