Brdo pri Kranju, 25.04.2019

Zapisnik
18FL/2019. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 25. april 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Futsal državno prvenstvo U19 finale 2018/2019, 4.krog 24.3.2019
FC Litija - FSK Stripy, 18.04.2019
Dne 18.4.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FC Litija : FSK Stripy, na kateri so bili tudi navijači gostujoče ekipe FSK Stripy, ki pa
niso bili najavljeni kot organizirana skupina. Na podlagi vseh zbranih dejstev se je displinski sodnik odločil, da se na podlagi člena 37/1 DP NZS
disciplinski postopek USTAVI.

Futsal državno prvenstvo U19 finale 2018/2019, 7.krog 22.4.2019
FutureNet Maribor - KMN Bronx Škofije, 22.04.2019
Trener ekipe FutureNet Maribor, ŠABEDER SIMON, je bil dne 22.4.2019 na rezervni klopi svoje ekipe, na prvenstveni tekmi med ekipama
FutureNet Maribor : KMN Bronx Škofije, čeprav nebi smel biti, ker je prestajal disciplinsko kazen in v tistem vikendu nebi smel voditi nobene ekipe.
Zato se na podlagi člena 4, člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/10 DP NZS kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega
prostora na 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevalo trenerjevo pisno izjavo.

Futsal državno prvenstvo U15 finale 2018/2019, 6.krog 14.4.2019
ŠD Extrem - KMN Oplast Kobarid, 14.04.2019
Trener ekipe KMN Oplast Kobarid, HRAST ROK, ki je bil v 40. 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 kaznuje
sprepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je bil predhodno za to
kršitev izdan disciplinski sklep za KOVAČIČ NEJC-a, vendar je bilo potem ugotovljeno, da je bil odstranjen HRAST ROK. Zato se disciplinski sklep za
KOVAČIČ NEJC-a na podlagi člena 29 DP NZS prekliče in se šteje za neveljavnega.
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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