Brdo pri Kranju, 13.03.2017

Zapisnik
45-FL/2017, obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 13. 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, 18. krog
ŠD Mlinše - FUTSAL KLUB DOBREPOLJE, 10.03.2017
Igralec ŠD Mlinše, TRDIN BORUT, ki je v 35. minuti zaradi ugovarjanja na sodniške odločitve 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.

FC Hiša daril Ptuj - Velike Lašče, 11.03.2017
Ekipa FC Hiša Daril Ptuj bi morala kot domačin tekme zagotoviti spremljanje tekme v živo s aplikacijo "rezultati v živo" vendar tega ni storila, zato
se ekipi FC HIŠA DARIL PTUJ na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25/1-5 DP NZS izreka disciplinski ukrep, denarna kazen v višini 100,00 EUR. Pri
izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe, ter da je šlo za ponovitveno dejanje.

1. Slovenska futsal liga 2016/2017, 18. krog
FC Litija - Dobovec Pivovarna Kozel, 10.03.2017
Igralec Litija, ROCHA VELLOSO HUGO, ki je v 38. 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 igralčeva pisna izjava.

Futsal državno prvenstvo U15Z 2016/2017, 19. krog
ŠD Extrem A - KIX Ajdovščina , 12.03.2017
Ekipa KIX Ajdovščina bi morala odigrati tekmo z ekipo EXTREM A, ki pa je ni odigrala, ker iz neupravičenih razlogov ni prišla na tekmo, zato se ekipi
KIX AJDOVŠČINA na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 15/3, člena 25/1-1 DP NZS in v zvezi s členom 27/7 Propozicij Futsal Tekmovanj izreka
disciplinski ukrep denarna kazen v višini 200,00 EUR in odvzem 1 točke članski ekipi v naslednjem tekmovalnem letu. Na podlagi člena 55
Tekomovalnega Pravilnika NZS se ekipo KIX AJDOVŠČINA izključi iz tekočega tekmovanja v kategoriji U-15 Z.

Futsal državno prvenstvo U17 finale 2016/2017, 3. krog
KMN Meteorplast - ŠD Extrem, 11.03.2017
Igralec KMN Meteorplast, ŽURMAN JAKOB, ki je v 25. minuti kot vratar igral z roko izven kazenskega prostora in s tem preprečil doseganje gola
nasprotni ekipi, ter zato prejel rdeč 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 U-17.
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Futsal državno prvenstvo U19 FINALE 2016/2017, 2. krog
KMN Benedikt - KMN Oplast Kobarid, 12.03.2017
Igralec KMN Benedikt, KRAMBERGER ROK, ki je v 28. minuti zaradi ugovarjanja na sodniško odločitev prejel drugi rumeni karton in bil izključen je
po izključitvi z neprimernimi besedami žalil sodnika, po koncu tekme je prišel do sodnikov in sodniku MUSTAFIĆU rekel, da si ni zaslužil, da mu
poda roko, ter je sodnika ponovno žalil z neprimernimi besedami, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo
nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo tudi E.1 Splošnih navodil NZS- disciplinska politika organov vodenja tekmovanj
NZS. Kazen igralec prestaja v kategoriji U-19, vendar je treba upoštevati člen 22/4 DP NZS.
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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