Brdo pri Kranju, 24.01.2019

Zapisnik
02FL/2019. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 24. januar 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Futsal državno prvenstvo U19 - zahod 2018/2019, 11. krog
Kix Ajdovščina - KMN Bronx Škofije, 20.01.2019
Igralec ekipe KIX Ajdovščina, TISHLER LUKAS , ki je bil na tekmi izključen v 34. 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 1 (eni) tekmi.

Futsal pokal TERME OLIMIA 2018/2019, 3. krog
Dobovec MB Monting - KMN Oplast Kobarid, 18.01.2019
Igralec ekipe KMN Oplast Kobarid, KOVAČIČ NEJC , ki je bil na tekmi izključen v 20. minuti, zaradi namernega igranja z roko, s čimer je preprečil
čisto situacijo 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 1 (eni)
tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo opravičilo sodniku po tekmi.

Trener ekipe KMN Oplast Kobarid, LEBAN SAŠA, ki je bil v 20. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve ter vstopa na igrišče,
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.

FutureNet Maribor - FSK Stripy, 18.01.2019
Dne 18.1.201 je bila odigrana pokalna tekma med ekipama FutureNet Maribor : FSK Stripy, na kateri pa ekipe FSK Stripy ni vodil trener z zahtevano
licenco, zato se ekipi FUTSAL KLUB STRIPY na podlagi člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 22/7,8 PFT izreka disciplinski ukrep, denarna
kazen v višini 156,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe, kakor tudi, da je šlo za ponovitveno kršitev.

KMN Slemen - FC Litija, 18.01.2019
Igralec ekipe FC Litija, ĐEKOVIĆ MARKO , ki je bil na tekmi izključen v 14. minuti, ko je kot vratar igral z roko izven kazenskega prostora, ter tako
preprečil doseganje zadetka nasprotni ekipi, zato 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 U13 - zahod 2018/2019
Disciplinski sodnik je prejel pisno izjavo ekipe NK Ribnica B in se na podlagi vseh zbranih dejstev odločil, da se na podlagi člena 37 DP NZS
disciplinski postopek proti ekipi NK RIBNICA B "ustavi".
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
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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:
- arihv, tu

Stran 2 od 2

