Brdo pri Kranju, 08.11.2018

Zapisnik
21FL/2018. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 08. november 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, 6. krog
KMN Oplast Kobarid - FutureNet Maribor, 02.11.2018
Igralec ekipe KMN Oplast Kobarid, KUSTERLE ALJAŽ, ki je v 25. minuti zaradi spotikanja nasprotnega igralca, prejel drugi rumeni karton in bil
izključen se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Dobovec Pivovarna Kozel - Benedikt avtodeli Džauš, 02.11.2018
Dne 2.11.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipa Dobovec Pivovarna Kozel : Benedikt avtodeli Džauš, na katero ekipa Benedikt
avtodeli Džauš ni prišla s pravilno barvno kombinacijo športne opreme. Zaradi tega začela z zamudo in športno opremo dobljeno od domače
ekipe. Zato se ekipi KMN BENEDIKT na podlagi člena 9/1-2, člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna
izjava ekipe.

Futsal državno prvenstvo U17 vzhod 2018/2019, 4. krog
KMN SLOVENSKE GORICE - Kebelj Avto Aleš, 03.11.2018
Igralec ekipe Kebelj Avto Aleš, JUSTINEK TIMOTEJ , ki je bil na tekmi izključen v 12. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le ta v
čisti situaciji za dosego zadetka, zato se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

KMN Meteorplast - Futsal club Ptuj, 03.11.2018
Igralec ekipe KMN Meteorplast, ŽIŽEK DOMEN , ki je v 31. minuti zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami, prejel rdeči karton in bil izključen
se na podlagi člena 9/2-3, členom 10/1, členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevalo, da je igralec po izključitvi nadaljeval z nešportnim obnašanjem do sodnika. Upoštevalo se je tudi točko E. Splošna navodila
NZS-disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS.

Futsal državno prvenstvo U15 - vzhod 2018/2019, 4. krog
Benedikt - KMN Slovenske gorice, 04.11.2018
Igralec ekipe KMN Benedikt, LOVREC LUKA , ki je bil na tekmi izključen v 37. minuti, ko je kot vratar igral z roko izven kazenskega prostora in s tem
preprečil čisto situacijo za dosego zadetka, zato se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni)
tekmi.

2. Slovenska futsal liga 2018/2019, 6. krog
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ŠD Mlinše - KMN Velike Lašče, 02.11.2018
Dne 6.11.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama ŠD Mlinše : KMN Velike Lašče, na kateri pa ekipa KMN Velike Lašče na klopi ni
imela trenerja s predpisano licenco za rang tekmovanja. Zato se ekipi KMN VELIKE LAŠČE na podlagi člena 9/1-2 in člena 25 DP NZS izreka
disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

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

Stran 2 od 2

