Brdo pri Kranju, 27.02.2017

Zapisnik
43-FL/2017. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 27. 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, 16. krog
FC Ivančna Gorica - FSK Stripy, 24.02.2017
KAZIĆ DAMIR predstavnik ekipe FSK Stripy je bil opozorjen naj se umiri in neha stalno komentirati sodniške odločitve, vendar je s tem nadaljeval,
zato ga je sodnik v 34. minuti odstranil s klopi za rezervne igralce. Po odstranitvi je KAZIĆ sodnikom grozil s fizičnim obračunom na tekmi in po
tekmi, kar so mu preprečili igralci ekipe. Zato se KAZIĆ DEMIR 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. Pri izreku kazni se je upoštevala KAZIĆEVA pisna izjava. Kazen mu
začne teči s 27.2.2017 in se mu izteče z 26.3.2017.

ŠD Mlinše - Dlan Logatec, 25.02.2017
Švajcner Matjaž je bil na tekmi v zapisnik vpisan kot trener ekipe, čeprav ne bi smel sedeti na klopi in voditi ekipe, ker je prestajal kazen prepoved
nastopa zaradi kvote rumenih kartonov, na kar je bil pred pisanjem zapisnika opozorjen, vendar je vztrajal, da se ga vpiše v zapisnik. Zato se
ŠVAJCNER MATJAŽ na podlagi člena 9/2-3, člena 9/4, člena 19, člena 22 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Kebelj Pizzeria Salama - FUTSAL KLUB DOBREPOLJE, 25.02.2017
Igralec Kebelj Pizzeria Salama, KOROŠEC JURE, ki je v 30. 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 Kebelj Pizzeria Salama, FRIDRIH GORAZD, ki je v 14. 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.

1. Slovenska futsal liga 2016/2017, 10. krog
FC Litija - FK Zavas Siliko, 23.12.2016
Velić Sadet je na tekmi opravljal naloge delegata tekme. Po tekmi se je v lokalu pridružil sodnikoma tekme Sakelšek Alešu in Hozyan Urošu ter
kontrolorju sojenja na tekmi Crnković Božidarju. Med pogovorom je začel kritizirati vodstvo sodniškega odbora za futsal pri ZNSS. Kritika se je
nanašala na način dela Borošak Silva in Tivold Štefana in njunem favoriziranju določenih sodnikov. Zaradi neprimernega kritiziranja in izražanja
svojega mnenja v zato neprimernih prostorih se VELIĆ SADET na podlagi člena 3, člena 9/2-5, člena 11, člena 24/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo
opravljanja funkcije delegata za dobo 1 (en) mesec. Kazen mu začne teči z 27.2.2017 in se mu izteče z 26.3.2017. Pri izreku kazni se je upoštevala
Velićeva pisna izjava.

1. Slovenska futsal liga 2016/2017, 17. krog

Stran 1 od 2

KMN Tomaž Šic bar - KMN Benedikt, 24.02.2017
Igralec KMN Tomaž Šic bar, ŠKOLIBER DOMEN, ki je v 33. 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva predkaznovanost.

Futsal državno prvenstvo U15Z 2016/2017, 17. krog
ŠD Extrem A - KMN Oplast Kobarid, 26.02.2017
Ekipa KMN Oplast Kobarid bi morala odigrati tekmo z ekipo ŠD Extrem A, vendar tekma ni bila odigrana, ker ekipa KMN Oplast Kobarid ni prišla na
odrejeno tekmo. Zato se ekipi KMN OPLAST KOBARID na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25/1-1 DP NZS izreka disciplinski ukrep, denarna
kazen v višini 100,00 EUR. Prav tako je ekipa, na podlagi izdanega računa s strani NZS, dolžna poravnati stroške za uradne osebe na tekmi, ker ni
pravočasno sporočila svojega neprihoda.

Futsal državno prvenstvo U17 finale 2016/2017, 1. krog
NK Imeno Kozje - KMN Oplast Kobarid, 25.02.2017
Sovdat Jaka, ki je na tekmi opravljal naloge trenerja, se je med tekmo neprimerno in nešportno obnašal do uradnih oseb tekme, ko je bil
opozorjen zakaj ne nosi zahtevane priponke, ter zakaj njegovi igralci na razervni klopi nimajo zahtevanih markirk. Zato se SOVDAT JAKA na podlagi
člena 9/1-2, člena 24/1 DP NZS, kaznuje s diciplinskim ukrepom UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala njegova pisna izjava.
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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