Brdo pri Kranju, 07.02.2019

Zapisnik
04FL/2019. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 07. februar 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, 14. krog
KMN Oplast Kobarid - Benedikt avtodeli Džauš, 01.02.2019
Dne 1.2.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama KMN Oplast Kobarid : 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
izrekadisciplinski ukrep, denarna kazen v višini 132,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da gre za ponovitveno kršitev, kakor tudi , da je ekipa
odsotnost trenerja opravičila dan po odigrani tekmi.

FSK Stripy - FutureNet Maribor, 01.02.2019
Dne 1.2.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FSK Stripy : FutureNet Maribor. Po koncu tekme je domača ekipa FSK Stripy
poslala posnetek tekme na NZS, vendar je bil posnetek neuporaben za predvajanje po televiziji v sklopu tedenske oddaje na Šport TV. Zato se ekipi
FUTSAL KLUB STRIPY na podlagi člena 9/1-2, člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevalo pisno izjavo ekipe.

FC Ivančna Gorica - KMN Bronx Škofije, 01.02.2019
Dne 1.2.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FC Ivančna Gorica : KMN Bronx Škofije. Po koncu tekme je domača ekipa FC
Ivančna Gorica poslala posnetek tekme na NZS, vendar je bil posnetek neuporaben za predvajanje po televiziji v sklopu tedenske oddaje na Šport
TV. Zato se ekipi KMN-FC IVANČNA GORICA na podlagi člena 9/1-2, člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je
upoštevalo pisno izjavo ekipe.

Futsal državno prvenstvo U17 vzhod 2018/2019, 13. krog
Futsal club Ptuj - KMN SLOVENSKE GORICE, 02.02.2019
Igralec ekipe FC Ptuj, LOVREC SAŠO , ki je bil na tekmi izključen v 8. 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.

Trener ekipe FC Ptuj, BANDUR MIRAN, ki je bil v 16. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve , odstranjen s klopi za
rezervne igralce, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS kaznuje sprepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega
prostora na 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala trenerjeva pisna izjava in njegova predkaznovanost.

2. Slovenska futsal liga 2018/2019, 14. krog
KMN Tomaž ŠIC Bar - FC Hiša daril Ptuj, 01.02.2019
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Igralec ekipe FC HD Ptuj, PIHLER THOMAS , ki je bil na tekmi izključen v 35. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil leta 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. Pri
izreku kazni se je upoštevala pisna izjava igralca.

Igralec ekipe KMN Tomaž ŠIC Bar, KOS DRAGO, ki je v 35. minuti zaradi nasilnega obnašanja proti nasprotnemu igralcu, kateri je predhodno nad
njim storil prekršek,prejel rdeči karton in bil izključense 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 pisno izjavo, kakor tudi točko B. in točko IV. Splošna navodila NZS-disciplinska
politika organoc vodenja tekmovanj NZS.

Igralec ekipe KMN Tomaž ŠIC Bar, DRAGOSAVAC DARIJO, ki je v 17. minuti zaradi vlečenjana nasprotnega igralca, prejel drugi rumeni karton in
bilizključen 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.

ŠD Mlinše - Futsal klub Kebelj, 01.02.2019
Dne 1.2.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama ŠD Mlinše : FK Kebelj. Gostujoča ekipa FK Kebelj je na tekmo prišla brez športnih
izkaznic svojih igralcev. Ker se tekma ne more začeti brez izkaznic je predstavnik ekipe v dogovoru z domačo ekipo in uradnimi osebami na tekmi
odšel po izkaznice, zato se je tekma začela z 35. minutno zamudo. Zato se ekipi ŠD KEBELJ na podlagi člena 9/1-3, člena 16, člena 25 DP NZS ,
izreka disciplinski ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 100,00 EUR, pogojno za dobo 4 (štirih) mesecev. Pri izreku kazni se je upoštevalo, pisno izjavo
ekipe. Pogojna doba začne teči s 7.2.2019 in se izteče s 6.6.2019.

KMN Miklavž - KMN Velike Lašče, 02.02.2019
Predstavnik ekipe KMN Miklavž, ČEH IVAN, ki je bil med tekmo na tribuni, kjer je glasno nešportno komentiral delo sodnikov na tekmi. Po tekmi je
prišel do sodnikov na igrišču se rokoval z sodniki in nadaljeval z nešportnim obnašanjem do sodnikov, ter jim dejal, da jim ne bo zagotovil varnega
odhoda iz dvorane in bo poskrbel , da ne bosta več sodila. Zato se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom24/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo
dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je poštevalo predstavnikovo pisno izjavo.

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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