Brdo pri Kranju, 20.03.2017

Zapisnik
46-FL/2017 obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 20. marec 2017, in na kateri je na podlagi 37.
člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
1. Slovenska futsal liga 2016/2017, 19. krog
KMN Oplast Kobarid - Dobovec Pivovarna Kozel, 17.03.2017
Igralec Dobovec Pivovarna Kozel, VOJSK MATJAŽ, ki je v 24. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu 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.

KMN Bronx Škofije - KMN Sevnica, 17.03.2017
Igralec KM Sevnica, GRIGIĆ MIHAEL, ki je v 29. 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.

Ženska futsal liga, 22. krog
ŽNK Celje - ŽNK Cerkvenjak, 18.03.2017
Igralka ŽNK Cerkvenjak, VOGRINEC TEJA, ki je v 5. minuti zaradi prekrška nad igralko, katera je bila v čisti situaciji za dosego zadetka, prejela rdeči
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.

Trener ekipe ŽNK Cerkvenjak, LORENČIČ MATEJ, ki je bil v 5. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve ter vstopa v igrišče,
odstranjen s sklopi za rezervne igralce, pred tem je že bil opozorjen zaradi svojega obnašanja, po odstranitvi s klopi je z neprimernimi besedami
žalil sodnika, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS izreka disciplinski ukrep prepoved dostopa do garderob in do uradnega
tehničnega prostora na 3 (treh) tekmah.

Futsal državno prvenstvo U15V 2016/2017, 19. krog
KMN Slovenske gorice - Kebelj avto Aleš, 12.03.2017
Predstavnik ekipe Kebelj Avto Aleš, GOSNIK ALJAŽ, ki je bil v 37. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, odstranjen s klopi
za rezervne igralce, pred tem je že bil opozorjen zaradi svojega obnašanja, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS izreka
disciplinski ukrep prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi. GOSNIK kazen prestaja v kategoriji U-15.

Futsal državno prvenstvo U17 finale 2016/2017, 3. krog
NK Imeno Kozje - KMN Slovenske Gorice, 13.03.2017
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Ekipa NK Imeno na domači tekmi ni zagotovilo uradnega napovedovalca ter ni snemalo tekme, kot je to določeno v členu 8/7 Propozicij futsal
tekmovanj za sezono 2016/2017, zato se ekipi NK IMENO na podlagi člena 9/1-2 in v zvezi s členom 25/1-5 DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR.

Futsal državno prvenstvo U19 FINALE 2016/2017, 2. krog
FSK Stripy - ŠD Mlinše, 12.03.2017
Igralec ekipe FK Stripy, MOHORIČ ANDREJ, je nastopil za svojo ekipo na tekmi proti ekipi ŠD Mlinše, ker pa ne bi smel nastopiti, saj je prestajal
prepoved nastopa zaradi 4 (štirih) rumenih kartonov, zato se igralcu na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-8 DP NZS izreka disciplinski
ukrep, prepoved nastopa na 1 (eni) tekmi.

1. Slovenska futsal liga 2016/2017 - play out, 1. krog
KMN Benedikt - FSK Stripy, 17.03.2017
Igralec KMN Benedikt, SENEKOVIČ URBAN, ki je v 40. minuti zaradi protestiranja na sodniško odločitev prejel drugi rumeni karton in bil izključen,
ter ob zapuščanju igrišča z neprimernimi besedami in gestami žalil sodnika in mu grozil, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP
NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo E.4 Splošna navodila NZS-disciplinska politika organov
vodenja tekmovanj NZS.

Igralec FK Stripy, BEŠTER ROK, ki je v 10. minuti zaradi nešportnega obnašanja do nasprotnih igralcev prejel rdeči karton in bil izključen se na
podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva pisna izjava, kakor tudi njegova predkaznovanost.
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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