Brdo pri Kranju, 16.05.2019

Zapisnik
21FL/2019. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 16. maj 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Ženska futsal liga 2018/2019, 27. krog
KMN Slovenske gorice - ŽNK Celje, 10.05.2019
Igralka ekipe ŽNK Celje, VOJSK MATEJA , ki je bila na tekmi izključena v 24. minuti, zaradi prekrška nad nasprotno igralko, ko je bila le ta v čisti
situaciji za dosego zadetka, zato se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Futsal državno prvenstvo U19 finale 2018/2019, 9.krog 5.5.2019
FSK Stripy - FC Litija, 05.05.2019
Dne 5.5.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FSK Stripy : FC Litija, po koncu katere je bilo ugotovljeno, da je nekdo razbil steklo
na vratih v bližini garderobe gostujoče ekipe FC Litija. Na podlagi vseh zbranih izjav se ne da ugotoviti, kdo točno je razbil steklo , zato se na
podlagi člena 37 DP NZS disciplinski postopek USTAVI.

Futsal državno prvenstvo U19 finale 2018/2019, 10.krog 12.5.2019
Siliko Korektbau - FSK Stripy, 12.05.2019
Igralec ekipe FSK Stripy, FLORJANČIČ VANČ , ki je bil na tekmi izključen v 32. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le ta v čisti
situaciji za dosego zadetka, zato se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Futsal državno prvenstvo U17 finale 2018/2019, 8. krog
ŠD Extrem - Siliko Atet rent a car, 04.05.2019
Dne 4.5.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama ŠD Extrem : Siliko Atet rent a car , po koncu katere je JANEŽ DAVID, ki je na tekmi
opravljal naloge redarja, počakal sodnika tekme in ga prijel za ovratnik majice, ter ga odrinil. Zato se mu na podlagi člena 9/2-7, člena 10, člena
24/1,3 DP NZS izreka disciplinski ukrep , prepoved sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnosti za dobo 1 (eno) leto. Pri izreku kazni se
je upoštevala njegova pisna izjava, kakor tudi točko F. Splošna navodila NZS-disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS.. Kazen mu
začne teči s 16.5.2019 in se mu izteče s 15.5.2020.

Dne 4.5.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama ŠD Extrem : Siliko Atet rent a car , po koncu katere je JANEŽ DAVID, ki je na tekmi
opravljal naloge redarja, počakal sodnika tekme in ga prijel za ovratnik majice, ter ga odrinil. Ker domača ekipa ni zagotovila varnosti za uradne
osebe na tekmi, se ji na podlagi člena 9/1-3, člna 13, člena 16, člena 25/1-5 DP NZS izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 100,00 (sto) EUR,
pogojno za dobo 6 (šest) mesecev. Pogojna kazen začne teči s 16.5.2019 in se izteče s 15.11.2019.
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Futsal državno prvenstvo U17 finale 2018/2019, 9. krog
Siliko Atet rent a car - KMN Bronx Škofije, 11.05.2019
Igralec ekipe Siliko Atet rent a car, HUŠIĆ ANIS , ki je bil na tekmi izključen v 32. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le ta v
čisti situaciji za dosego zadetka, zato se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

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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