Brdo pri Kranju, 18.10.2018

Zapisnik
18FL/2018. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 18. 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, 3. krog
Dobovec Pivovarna Kozel - KMN Sevnica, 12.10.2018
Igralec ekipe KMN Sevnica, MARTIČ UROŠ, ki je v 33. minuti zaradi protestiranja na sodniško odločitev, prejel drugi rumeni karton in bil izključen.
Po izključitvi se je nešportno obnašal do sodnika in poskušal z njim fizično obračunati, kar so mu preprečili soigralci. Zato se igralcu
na podlagi člena 9/2-3, člena 10 in člena 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala točka
E. Splošna navodila NZS, igralčeva pisna izjava, kakor tudi igralčeva predkaznovanost.

Trener ekipe KMN Sevnica, JONTEZ MITJA, ki je bil v 18. 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 izreka disciplinski
ukrep prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala trenerjeva pisna
izjava.

Benedikt avtodeli Džauš - FC Ivančna Gorica, 12.10.2018
Dne 12.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Benedikt avtodeli Džauš : FC Ivančna Gorica , katere pa domača ekipa ni prijavila
na Upravni enoti, kot je to določeno v propozicijah za to tekmovanje. Zato se ekipi KMN BENEDIKT na podlagi člena 9/1-1, člena 13, člena 25/1-5
DP NZS in v zvezi s členom 6/7 Propozicij futsal tekmovanj, izreka disciplinski ukrep, DENARNA KAZEN V VIŠINI -70,00 EUR. Pri izreku kazni se je
upoštevalo, da je bilo ekipi za podoben prekršek že izročeno OPOZORILO.

Futsal državno prvenstvo U19 - zahod 2018/2019, 2. krog
KMN Oplast Kobarid - KMN Bronx Škofije, 07.10.2018
Dne 7.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama KMN Oplast Kobarid : KMN Bronx Škofije, na kateri je pri ekipi KMN Oplast
Kobarid nastopil igralec Pavšič Dejan, ki je registriran za drug klub. Zato se ekipi KMN OPLAST KOBARID na podlagi člena 9/1-2, člena 25/12 DP NZS
izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe s pojasnili.

Dne 7.10.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama KMN Oplast Kobarid : KMN Bronx Škofije, na kateri je pri ekipi KMN Oplast
Kobarid nastopil igralec Pavšič Dejan, ki je registriran za drug klub. Zato se igralcu PAVŠIČ DEJANU na podlagi člena 9/1-1, člena 19/1-8 DP NZS
izreka disciplinski ukrep OPOMIN. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe s pojasnili.

Ženska futsal liga 2018/2019, 3. krog
Siliko - ŽNK Vrhnika, 14.10.2018
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Igralka ekipe ŽNK Vrhnika, PODRECCA TEA, ki je v 37. minuti zaradi spotikanja nasprotne igralke, prejela drugi rumeni karton in bila izključena se
na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

2. Slovenska futsal liga 2018/2019, 3. krog
FC Hiša daril Ptuj - KMN Miklavž TBS Team24, 12.10.2018
Igralec ekipe KMN Miklavž TBS Team 24, ČOLIČ EDIN ki je v 37. minuti zaradi fizičnega kontakta s sodnikom, prejel drugi rumeni karton in bil
izključen. Po izključitvi se je nešportno obnašal do sodnika ga žalil in mu grozil, igrišče je zapustil na prigovarjanje uradne osebe ekipe. Zato se
igralcu na podlagi člena 9/2-3, člena 10 in člena 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevala točka E. Splošna navodila NZS, kakor tudi pisna izjava ekipe.

Futsal klub Kebelj - KMN Velike Lašče, 12.10.2018
Dne 12.10.2018 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama KMN Kebelj : KMN Velike Lašče, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa KMN
KEBELJ ni prišla na tekmo. Zato se na
podlagi 9/1-3 člena in v zvezi s 25/1-1 člena DP NZS , ter člena 22/7 Propozicij futsal tekmovanj ekipi ŠD KEBELJ izreka denarna kazen v višini 400,00
EUR.
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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