Brdo pri Kranju, 11.10.2018

Zapisnik
17FL/2018. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 11. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
1. Slovenska futsal liga 2018/2019, 2. krog
KMN Bronx Škofije - Benedikt avtodeli Džauš, 05.10.2018
Dne 5.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama KMN Bronx Škofije : KMN Benedikt avtodeli Džauš Stripy, na kateri pa ekipe KMN
Benedikt avtodeli Džauš na klopi ni vodil trener s predpisano licenco. Zato se ekipi KMN BENEDIKT na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 16/1,
člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 22/7 Propozicij Futsal Tekmovanj, izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 120,00 (stodvajset) EUR,
pogojno za dobo 8 (osem) mesecev. Pogojna kazen začne teči s 11.10.2018 in s izteče s 10.6.2019.

FSK Stripy - FC Litija, 05.10.2018
Dne 5.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FSK Stripy : FC Litija ,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 PFT izreka disciplinski ukrep, denarna
kazen v višini 120,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe, kakor tudi, da jim je bila že izrečena pogojna kazen.

Futsal državno prvenstvo U19 - zahod 2018/2019, 2. krog
FC Ivančna Gorica - Dlan Logatec, 07.10.2018
Igralec ekipe FC Ivančna Gorica, HERMAN AMBROŽ, ki je v 18. minuti zaradi nasilne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel rdeči karton in bil
izključen se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-3 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevalo, da je igralec, ki je bil na tej tekmi vratar pritekel čez igrišče in nasilno odrinil nasprotnega igralca.

Ženska futsal liga 2018/2019, 2. krog
ŽNK Vrhnika - ŽNK Celje, 07.10.2018
Dne 7.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama ŽNK Vrhnika : ŽNK Celje , na kateri je pri ekipi ŽNK Vrhnika nastopila igralka
Kovačec Neja, ki pa nebi smela nastopiti, ker je v tem dnevu že nastopila za ekipo ŽNK Vrnika, na tekmi med ekipama ŽNK Vrhnika : ŽNK Radomlje
v tekmovanju U-15 pod okriljem NZS. Zato, ker je na tekmi med ekipama ŽNK Vrhnika : ŽNK Celje, pri ekipi ŽNK Vrhnika nastopila igralka, ki ni
imela pravice nastopa, se ekipi ŽNK VRHNIKA se na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 16 in v zvezi s členom 25/1-12 DP NZS izreka disciplinski
ukrep DENARNA KAZEN VVIŠINI 100,00 EUR , POGOJNO ZA DOBO 8 (osem) MESECEV. Pogojna kazen začne teči z 11.10.2018 in se izteče s
10.6.2019. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Dne 7.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama ŽNK Vrhnika : ŽNK Celje , na kateri je pri ekipi ŽNK Vrhnika nastopila igralka
Kovačec Neja, ki pa nebi smela nastopiti, ker je v tem dnevu že nastopila za ekipo ŽNK Vrnika, na tekmi med ekipama ŽNK Vrhnika : ŽNK Radomlje
v tekmovanju U-15 pod okriljem NZS. Zato, ker je na tekmi med ekipama ŽNK Vrhnika : ŽNK Celje, pri ekipi ŽNK Vrhnika nastopila igralka, ki ni
imela pravice nastopa, se igralki KOVAČEC NEJA iz ekipe ŽNK VRHNIKA na podlagi člena 9/1-2 in v zvezi s členom 19/1-8 DP NZS izreka disciplinski
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ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

2. Slovenska futsal liga 2018/2019, 2. krog
KMN Miklavž TBS Team24 - Kix Ajdovščina, 06.10.2018
Igralec ekipe KMN Miklavž, KOLAR ROBNIK PATRICK, ki je v 38. minuti zaradi vlečenja nasprotnega igralca prejel drugi rumeni karton in bil
izključen, ter po izključitvi žalil sodnika z neprimernimi besedami in mu grozil, se na podlagi člena 9/2-3 člena 10/1 in v zvezi s členom 19/1-1 DP
NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je igralec po tekmi spet grozil sodniku, kakor tudi
njegovo opravičilo sodniku za svoje obnašanje. Pri določanju višine kazni se je upoštevalo točko E. Splošna navodila NZS-disciplinska politika
organov vodenja lig NZS.

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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