Brdo pri Kranju, 17.01.2019

Zapisnik
01FL/2019. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 17. januar 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
1. Slovenska futsal liga 2018/2019, 12. krog
KMN Oplast Kobarid - FC Litija, 11.01.2019
Igralec ekipe KMN Oplast Kobarid, KUSTERLE ALJAŽ , ki je bil na tekmi izključen v 17. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le ta
v čisti situaciji za dosego zadetka, zato 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 upoštevalo igralčevo predkaznovanost.

FC Ivančna Gorica - Benedikt avtodeli Džauš, 11.01.2019
Dne 12.1.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FC Ivančna Gorica : Benedikt avtodeli Džauš ,na kateri pa ekipe Benedikt avtodeli
Džauš ni vodil trener, zato se ekipi KMN BENEDIKT na podlagi člena 9/1-3, DP NZS in v zvezi s členom 22/7 Propozicij FUTSAL Tekmovanj izreka
disciplinski ukrep, denarna kazen v višini 156,00 EUR.Pri izreku kazni se je upoštevalo, da gre za ponovitveno kršitev .

Futsal državno prvenstvo U17 vzhod 2018/2019, 11. krog
KMN Meteorplast - NK Imeno, 12.01.2019
Igralec ekipe NK Imeno, JUG ŽIGA, ki je v 27. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu prejel drugi rumeni 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 predkaznovanost.

Futsal državno prvenstvo U15 - vzhod 2018/2019, 11. krog
FK Dobovec - KMN Tomaž Šic Bar, 13.01.2019
Dne 13.1.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama KMN Dobovec : KMN Tomaž Šic Bar. Domača ekipa KMN Dobovec je pri
organizaciji tekme storila več napak, dvorana je bila oklenjena samo 27 minut pred predvidenim začetkom tekme, zato se je tekma začela z 6
minutno zamudo, za igranje tekme na voljo samo ena žoga. Zato se ekipi FUTSAL KLUB DOBOVEC na podlagi člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v
zvezi s členom 6/7, členom 13 Propozicij futsal tekmovanj, izreka disciplinski ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 50,00 EUR. Pri izreku kazni se je
upoštevalo, da je bila ekipi zavoljo slabe organizacuje že izrečena pogojna kazen.

2. Slovenska futsal liga 2018/2019, 11. krog
Futsal klub Kebelj - Dlan Logatec, 22.12.2018
Dne 22.12.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FK Kebelj : Dlan Logatec, pred začetkom katere ekipa Dlan Logatec ni imela
sedem igralcev. kot je to predpisano v propozicijah. Ves postopek za začetek tekme je stekel, kot je predvideno. Sedmi igralec ekipe Dlan Logatec

Stran 1 od 3

je prišel 3 minute po predvidenem začetku tekme in šele potem se je tekma začela igrati. Zato se ekipi MŠKD DLAN NA DLAN na podlagi člena
9/1-2, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 6/7 Propozicij futsal tekmovanj izreka disciplinski ukrep UKOR.

2. Slovenska futsal liga 2018/2019, 12. krog
ŠD Mlinše - Kix Ajdovščina, 11.01.2019
Trener ekipe KIX Ajdovščina, KRAPEŽ BOJAN, ki je bil v 19. minuti zaradi vstajanja s sklopi, po katerem se je zaletel v sodnika , odstranjen s 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo trenerjevo opravičilo sodniku po tekmi.

KMN Miklavž - FC Hiša daril Ptuj, 12.01.2019
Igralec ekipe KMN Miklavž TBS Team 24, ORNIK GAŠPER, ki je v 30. minuti zaradi vlečenja nasprotnega igralcu prejel drugi rumeni 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 1 (eni) tekmi.

Futsal državno prvenstvo U19 - vzhod 2018/2019, 10. krog
FC Litija - Benedikt avtodeli Džauš, 13.01.2019
Dne 13.1.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FC Litija : Benedikt avtodeli Džauš ,na kateri pa ekipe Benedikt avtodeli Džauš ni
vodil trener, zato se ekipi KMN BENEDIKT na podlagi člena 9/1-3, DP NZS in v zvezi s členom 22/7 Propozicij FUTSAL Tekmovanj izreka
disciplinski ukrep, denarna kazen v višini 102,00 EUR.Pri izreku kazni se je upoštevalo, da gre za ponovitveno kršitev.

Futsal državno prvenstvo U17 zahod 2018/2019, 11. krog
KMN Bronx Škofije - FC Ivančna Gorica, 12.01.2019
Dne 12.1.2019 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama KMN Bronx Škofije : FC Ivančna Gorica, katera pa ni bila odigrana, ker ekipa
FC Ivančna Gorica iz neupravičenih razlogov ni prišla na tekmo. Zato se ekipi KMN-FC IVANČNA GORICA na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25
DP NZS in v zvezi s členom 22/7 Propozicij futsal tekmovanj, izreka disciplinski ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 200,00 EUR.

ŠD Extrem - FK Siliko, 12.01.2019
Trener ekipe FK Siliko, ŽELEZNIK ROK, ki je bil v 39. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve , predhodno je bil že opozorjen
na svoje obnašanje, odstranjen s 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 upoštevala trenerjeva pisna izjava. Pri
prestajanju kazni je potrebno upoštevati člen 9/4 DP NZS.

Futsal državno prvenstvo U15 - zahod 2017/2018, 10. krog
FC Litija - FSK Stripy, 23.12.2018
Dne 23.12.2018 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama FC Litija : FSK Stripy, katera pa ni bila odigrana , ker ekipa FSK Stripy ni
prišla na tekmo. Zato se ekipi FUTSAL KLUB STRIPY na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25/1-1 DP NZS in v zvezi s členom 22 Propozicij futsal
tekmovanj, izreka denarna kazen v višini 200,00 EUR.
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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 € na
TRR NZS: 0279-6026-2279-522. 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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