Brdo pri Kranju, 16.05.2017

Zapisnik
51-FL/2017 obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v torek, 16. maj 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, 29. krog
FC Litija - Proen Maribor, 02.05.2017
Dne 2.5.2017 je bila odigrana tekma med ekipama FC Litija : Proen Maribor, po koncu katere je upravnik dvorane po odhodu gostujočih igralcev
ugotovil, da so poškodovana vrata na vhodu v prostor za tuširanje, o čemer je obvestil delegata tekme. Zato se ekipi PROEN MARIBOR na podlagi
člena 9/1-2 in v zvezi s členom 26 DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR. Nalaga sem jim tudi, da povrnejo stroške popravila vrat na podlagi
računa, ki jim ga dostavi upravnik dvorane v Litiji. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Futsal državno prvenstvo U15 FINALE 2016/201, 3. krog
FK Kebelj - KMN Meteorplast, 17.04.2017
Dne 17.4.2017 je bila odigrana tekma med ekipama FC KEBELJ : KMN METEORPLAST, za katero domača ekipa FC Kebelj ni zagotovila
napovedovalca in tekme ni snemala, kar je v nasprotju s propozicijami za to tekmovanje, zato se ekipi FC KEBELJ na podlagi člena 9/1-2, člena 25
DP NZS in v zvezi s členom 8 Propozicij za futsal, izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

FC Ptuj - KMN Slovenske Gorice, 17.04.2017
Dne 17.4.2017 je bila odigrana tekma med ekipama FC PTUJ : KMN SLOVENSKE GORICE, za katero domača ekipa FC Ptuj ni zagotovila
usposobljene osebe za nudenje zdravstvene pomoči, zato se ekipi FC PTUJ na podlagi člena 9/1-2 in v zvezi s členom 25 DP NZS, izreka disciplinski
ukrep UKOR.

Futsal državno prvenstvo U15 FINALE 2016/201, 6. krog
KMN Slovenske Gorice - KMN Meteorplast, 14.05.2017
Igralec KMN Slovenske Gorice, BRAČKO MARKO, ki je v 28. minuti zaradi namernega igranja z roko izven kazenskega prostora 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 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
ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Ludvik Faflek
disciplinski sodnik za futsal
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