Brdo pri Kranju, 02.05.2019

Zapisnik
19FL/2019. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 02. maj 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, 24. krog
FC Litija - FutureNet Maribor, 16.04.2019
Dne 16.4.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FC Litija : FutureNet Maribor ,na kateri so navijači domače ekipe FC Litija, v 13. in
29. minuti s neprimernimi besedami žalili igralce nasprotne ekipe, zato se ekipi FC LITIJA na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25 DP NZS izreka
disciplinski ukrep, denarna kazen v višini 50,00 (petdeset) EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je bil ekipi že izrečen disciplinski ukrep UKOR
zaradi neprimernega obnašanja navijačev in gre tako za ponovitveno dejanje.

Futsal državno prvenstvo U17 finale 2018/2019, 7. krog
Kebelj Avto Aleš - KMN Slovenske gorice, 27.04.2019
Igralec ekipe Kebelj Avto Aleš, JUSTINEK TIMOTEJ, ki je v 27. minuti zaradi nešportnega obnašanja do sodnika , prejel drugi rumeni karton in bil
izključen se napodlagi 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 predkaznovanost.

KMN Bronx Škofije - ŠD Extrem, 27.04.2019
Trener ekipe ŠD Extrem, KLEVŽE MATJAŽ, ki je bil v 38. minuti, zaradi vstopa na igrišče in 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 s prepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi.Pri izreku kazni se je upoštevalo trenerjevo
opravičilo sodniku po tekmi.

Futsal državno prvenstvo U15 finale 2018/2019, 7.krog 28.4.2019
KMN Oplast Kobarid - KMN Meteorplast, 26.04.2019
Dne 26.4.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama KMN Oplast Kobarid : KMN Meteorplast, na kateri so bili tudi navijači gostujoče
ekipe KMN Meteorplast, 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.

PRVNI 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.
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Ludvik Faflek,
disciplinski sodnik za futsal
V vednost:
- arhiv, tu
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