Brdo pri Kranju, 06.03.2017

Zapisnik
44-FL/2017, obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 06. marec 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, 17. krog
Kebelj Pizzeria Salama - FC Hiša daril Ptuj, 04.03.2017
Igralec FC Hiša daril Ptuj, KAVAŠ SAŠO, ki je v 20. minuti ob prekinitvi z roko udaril nasprotnega igralca ter zato prejel rdeči karton in bil izključen,
se na podlagi člena 9/2-3, člena 19/1-4 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo
opravičilo sodniku po tekmi.

Igralec Kebelj Pizzeria Salama, ŽIGART ALAN, ki je v 20. minuti, ko ga je igralec nasprotne ekipe udaril, vrnil udarec temu igralcu, ter zato prejel
rdeči karton in bil izključen, se na podlagi člena 9/2-3, člena 19/1-4 DP NZS, kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni
se je upoštevalo, da je bil igralec izzvan s strani nasprotnega igralca.

VIDEČNIK GORAZD trener ekipe Kebelj Pizzeria Salama je bil v 20. minuti, zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami, odstranjen s klopi za
rezervne igralce. Igrišče je zapustil nešportno in med odhodom nadaljeval z žalitvijo sodnikov in športno organizacijo NZS, zato se mu na podlagi
člena 9/2-4, člena 11/1, člena 24/1,4 DP NZS izreka disciplinski ukrep, prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora za dobo
1 (en) mesec. Kazen mu začne veljati z 6.3.2017 in se mu izteče s 5.4.2017

Futsal državno prvenstvo U15Z 2016/2017, 18. krog
KIX Ajdovščina - KMN Bronx Škofije, 05.03.2017
Igralec KIX Ajdovščina, PUC ŽAN, ki je v 30. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu prejel drugi rumeni karton in bil izključen, se
na podlagi člena 9/1-3 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS, kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Futsal državno prvenstvo U17 finale 2016/2017, 2. krog
KMN Meteorplast - FK Zavas Siliko, 04.03.2017
ŽELEZNIK ROK, predstavnik ekipe FK Zavas Siliko, ki je bil v 34. minuti zaradi protestiranja na sodniške odločitve in po prejšnjem opozorilu naj se
umiri, odstranjen z klopi za rezervne igralce, 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 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevalo ŽELEZNIKOVO opravičilo sodniku po koncu tekme. Kazen
prestaja v kategoriji U17.

KMN Slovenske Gorice - KMN Puntar, 04.03.2017
Ekipa KMN Puntar bi morala odigrati tekmo z ekipo KMN Slovenske Gorice, vendar iz neopravičenih razlogov ni prišla na odrejeno tekmo. Zato se
ekipi KMN PUNTAR na podlagi člena 9/1-3, člena 13/1, člena 15, člena 25/1 DP NZS in v zvezi s členom 27/7 PROPOZICIJ FUTSAL TEKMOVANJ ,
izreka denarna kazen v višini 200,00 EUR in odvzem 1 (ene) točke članski ekipi v tekmovalni sezoni 2016/2017. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da
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so pravočasno obvestili vodjo tekmovanja in niso nastali stroški za uradne osebe na tekmi, kakor tudi, da je to že drugi primer ne prihoda ekipe
Puntar v mlajših kategorijah.

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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