Brdo pri Kranju, 15.02.2017

Zapisnik
41-FL/2017. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v sreda, 15. 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, 11. krog
Velike Lašče - FSK Stripy, 20.01.2017
Igralec FSK Stripy BEŠTER ROK je nastopil na tekmi na kateri ni imel pravice nastopa, ker je imel evidentirane štiri (4) rumene kartone. Zato se
igralec BEŠTER ROK na podlagi člena 9/2-3 člena 19/1-8 člena 21/2 DP NZS kaznuje s prepovedjo nasopa na eni (1) tekmi. Pri izreku kazni se je
upoštevalo, da so ekipe same dolžne voditi evidenco o rumenih kartonih.

2. Slovenska futsal liga 2016/2017, 12. krog
FC Hiša daril Ptuj - ŠD Mlinše, 28.01.2017
Vse domače ekipe so po sklepu organizatorja tekmovanja, obvezne tekmo spremljati s spletno aplikacijo " Semafor v živo". Na to je bila
opozorjena ekipa FC Hiša daril Ptuj , katere predstavnik pa je izjavil, da zaradi oddaljenosti pisarne tega ne počnejo, zato se ekipi FC HIŠA DARIL
PTUJ, na podlagi člena 9/1-3 člena 13 člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 100,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo,
da je bila ekipi že izrečena pogojna kazen zaradi slabe organizacije tekme.

2. Slovenska futsal liga 2016/2017, 13. krog
Velike Lašče - Kebelj Pizzeria Salama, 03.02.2017
Pred tekmo je predstavnik ekipe Kebelj Pizzeria Salama pri pisanju zapisnika zatrdil , da trener pride malo kasneje zato je bil vpisan v zapisnik,
vendar ga do konca tekme ni bilo. Zato se ekipi KEBELJ PIZZERIA SALAMA na podlagi člena 9/1-3 člena 13 člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep
denarna kazen v višini 120,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je šlo za ponovno kršitev.

2. Slovenska futsal liga 2016/2017, 14. krog
ŠD Mlinše - KIX Ajdovščina, 11.02.2017
Igralec KIX Ajdovščina, BIRSA MARK, ki je v 14. minuti kot vratar namerno igral z roko izven kazenskega prostora in s tem preprečil čisto situacijo za
dosego zadetka, ter 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 KIX Ajdovščina, BIZJAK SEBASTJAN, ki je v 29. minuti zaradi medsebojnega odrivanja z nasprotnim igralcem 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.
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Futsal državno prvenstvo U15Z 2016/2017, 14. krog
KIX Ajdovščina - ŠD Extrem A, 05.02.2017
Ekipa KIX Ajdovščina bi morala odigrati tekmo z ekipo ŠD Extrem A, ki pa je ni odigrala, zato se ekipi KIX AJDOVŠČINA na podlagi člena 9/1-3 člena
13 člena 25/1-1 DP NZS izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 100,00 EUR.

Futsal državno prvenstvo U19 vzhod 2016/2017, 13. krog
Proen Maribor - ŠD Mlinše, 12.02.2017
Igralec Proen Maribor, KRANJEC DAVID, ki je v 18. 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-19.

Futsal državno prvenstvo U13 vzhod 2016/2017, 11. krog
KMN Benedikt - FC Hiša daril Ptuj, 04.02.2017
Ekipa KMN Benedikt je na turnirju odigrala dve tekmi na katerih pa ekipe ni vodil trener, zato se ekipi KMN BENEDIKT na podlagi člena 9/1-3 člena
13 člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 80,00 EUR.
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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