Brdo pri Kranju, 21.02.2019

Zapisnik
06FL/2019. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 21. 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, 16. krog
FC Litija - Benedikt avtodeli Džauš, 15.02.2019
Dne 15.2.2019 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 175,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da gre za ponovitveno kršitev.

Dne 15.2.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FC Litija : Benedikt avtodeli Džauš. Po koncu tekme je domača ekipa FC Litija
poslala posnetek tekme na NZS, vendar je bil posnetek neuporaben za predvajanje po televiziji v sklopu tedenske oddaje na ŠportTV. Zato se ekipi
KMN FC LITIJA na podlagi člena 9/1-2, člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevalo pisno izjavo ekipe.

Dobovec Pivovarna Kozel - FutureNet Maribor, 15.02.2019
Igralec ekipe Dobovec Pivovarna Kozel, ČEH ŽIGA, ki je v 40. minuti zaradi vlečenja nasprotnega igralca 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.

FSK Stripy - FC Ivančna Gorica, 15.02.2019
Dne 15.2.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FSK Stripy : FC Ivančna Gorica. 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 9/1-3, člena 13, člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep, DENARNA KAZEN V VIŠINI 50,00 EUR. Pri izreku
kazni se je upoštevalo pisno izjavo ekipe, kakor tudi, da je šlo za ponovitveno kršitev in je bil ekipi že izrečen milejši disciplinski ukrep.

Futsal državno prvenstvo U19 - zahod 2018/2019, 14. krog
FC Ivančna Gorica - FSK Stripy, 17.02.2019
Igralec ekipe FC Ivančna Gorica, VRŠIČ ENEJ, ki je v 20. minuti zaradi medsebojnega odrivanja z nasprotnim igralcem 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 U17 vzhod 2018/2019, 15. krog
Futsal club Ptuj - FutureNet Maribor, 16.02.2019
Igralec ekipe FutureNet Maribor, ŠABEDER RENE , ki je bil na tekmi izključen v 18. minuti, ko je namerno igral z roko v kazenskem prostoru in s tem
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.
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Ženska futsal liga 2018/2019, 16. krog
ŽNK Vrhnika - ŽNK Cerkvenjak, 17.02.2019
Igralka ekipe ŽNK Cerkvenjak, MLINARIČ ANITA, ki je v 40. minuti zaradi vlečenja nasprotne igralke prejele drugi rumeni karton in bila izključena 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.

2. Slovenska futsal liga 2018/2019, 16. krog
KMN Tomaž ŠIC Bar - KMN Velike Lašče, 15.02.2019
Igralec ekipe KMN Velike Lašče, HAMULIĆ KEMAL je v 32. minuti zaradi nasilnega udarjanja nasprotnega igralca, prejel rdeči karton in bil izključen,
se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-4 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo
točko B/2, Splošna navodila NZS-disciplinskapolitika organov vodenja tekmovanj NZS, kakor tudi, da je nešportno zapustil igrišče.

Futsal državno prvenstvo U19 - vzhod 2018/2019, 14. krog
KMN Olimp Celje - FK Dobovec, 17.02.2019
Igralec ekipe KMN Olimp Celje, SLAPNIK TIM , ki je bil na tekmi izključen v 21. 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.
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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