Brdo pri Kranju, 22.02.2017

Zapisnik
42-FL/2017. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v sreda, 22. 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
,
Disciplinski sodnik je bil obveščen, da ekipa FC PTUJ ni poravnala svojih denarnih obveznosti do NZS in do uradnih oseb na že odigranih tekmah.
Zato se na podlagi člena 36 DP NZS ekipi izreka disciplinski ukrep SUSPENZ, ki začne veljati z 22.2.2017 in traja do poravnave obveznosti ekipe.
Suspenz velja za vse ekipe FC PTUJ, v vseh futsal kategorijah tekmovanja.

2. Slovenska futsal liga 2016/2017, 15. krog
FUTSAL KLUB DOBREPOLJE - FC Hiša daril Ptuj, 18.02.2017
Ekipa Hiša Daril Ptuj je prišla na tekmo s premajhnim številom igralcev za začetek tekme, zato se je čakalo, da se zbere zadostno število igralcev in
se je tekma začela s 15. minutno zamudo. Zato se ekipi HIŠA DARIL PTUJ na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 22
PROPOZICIJ FUTSAL TEKMOVANJ, izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 50,00 EUR.

FSK Stripy - Kebelj Pizzeria Salama, 18.02.2017
Na odigrani tekmi ekipe Kebelj Pizzeria Salama ni vodil trener kot je to predpisano v propozicijah tega tekmovanja, zato se ekipi KEBELJ PIZZERIA
SALAMA na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 24 PROPOZICIJ FUTSAL TEKMOVANJ, izreka disciplinski ukrep
denarna kazen v višini 160,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je šlo za ponovitveno kršitev.

1. Slovenska futsal liga 2016/2017, 16. krog
FC Litija - KMN Sevnica, 17.02.2017
Igralec FC Litija, JELIĆ NIKOLA , ki je v 27. 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.Pri izreku kazni se je
upoštevala pisna izjava igralca.

Puntar - Dobovec Pivovarna Kozel, 17.02.2017
Ekipa Dobovec Pivovarna Kozel je prišla na tekmo 25. minut pred začetkom tekme, namesto 60. minut kot je določeno v propozicijah tega
tekmovanja, zato se je tekma začela z zamudo. Zato se ekipi DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25 DP NZS in v
zvezi s členom 22. PROPOZICIJ FUTSAL TEKMOVANJ, izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 50,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo da
je bil ekipi že izrečen milejši disciplinski ukrep.

Futsal državno prvenstvo U19 zahod 2016/2017, 14. krog
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Puntar - Futsal klub Dobrepolje, 19.02.2017
Igralec KMN Puntar, BREMEC MATEJ, ki je v 40. 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. Igralec kazen prestaja v kategoriji U19.

Ženska futsal liga, 17. krog
ŽNK Cerkvenjak - ŠD Extrem, 18.02.2017
Igralka ŠD Extrem, ZABUKOVEC MATEJA, ki je v 19. minuti zaradi vlečenja nasprotne igralke prejela drugi rumeni karton in bila izključena se na
podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Futsal državno prvenstvo U19 vzhod 2016/2017, 14. krog
KMN Benedikt - FC Hiša daril Ptuj, 19.02.2017
Ekipa FC Hiša daril Ptuj, bi morala odigrati tekmo z ekipo KMN Benedikt, ki pa je ni odigrala, ker iz neopravičenih razlogov ni prišla na odrejeno
tekmo. 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 200,00
EUR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

KMN Sveta Trojica - Kebelj Frizerska hiša Andrejka , 19.02.2017
Igralec ekipe Kebelj Frizerska hiša Andrejka, KRAJNC PRIMOŽ, ki je v 39. 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. Kazen igralec prestaja v kategoriji U19.

Ekipe Kebelj Frizerska hiša Andrejka na tekmi ni vodil trener z ustrezno izobrazbo in zahtevano licenco za tekočo sezono, zato se ekipi KEBELJ
FRIZERSKA HIŠA ANDREJKA, na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 24 PROPOZICIJ FUTSAL TEKMOVANJ, izreka
disciplinski ukrep denarna kazen v višini 80,00 EUR.

KMN Sevnica - Proen Maribor, 19.02.2017
Ekipa KMN Sevnica, ki je bila domačin tekma, bi morala zagotoviti ustrezno usposobljeno osebo za nudenje zdravstvenih storitev, kar pa ni storila.
Zato se ekipi KMN SEVNICA na podlagi člena 9/1-2, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 9 PROPOZICIJ FUTSAL TEKMOVANJ, izreka disciplinski ukrep
UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Futsal državno prvenstvo U15V 2016/2017, 16. krog
NK Imeno-Kozje - KMN Meteorplast, 19.02.2017
Igralec KMN Meteorplast Mikl Tine, 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. Kazen igralec prestaja v kategoriji U15.

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
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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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