Brdo pri Kranju, 04.01.2018

Zapisnik
01-FL/2018, obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 04. januar 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. Slovenska futsal liga 2017/2018 , 10. krog
Dlan Logatec - FC Hiša daril Ptuj, 08.12.2017
Disciplinski sodnik sodnik je bil obveščen s strani vodje tekmovanja, da ekipa Dlan Logatec ni poravnala finančnih obveznosti uradnih oseb na
sledečih odigranih tekmah: Dlan Logatec : Miklavž, Dlan Logatec : Velike Lašče, Dlan Logatec : Stripy, Dlan Logatec : HD Ptuj. Zato se ekipi DLAN
LOGATEC na podlagi člena 25 in v zvezi s členom 36 DP NZS izreka disciplinski ukrep SUSPENZ, ki začne veljati s 4.1.2018 in traja dokler kaznovani
ne dokaže, da je denarne obveznosti plačal. Pri odločitvi za izrek suspenza, se je upoštevalo, da je bil klub pisno seznanjen o svojih obveznostih, do
sodnikov in delegatov, vendar teh ni poravnal. Suspenz velja za vse ekipe DLAN LOGATEC v vseh starostnih kategorijah, ki tekmujejo pod okriljem
NZS.

2. Slovenska futsal liga 2017/2018 , 11. krog
Futsal klub Kebelj - Dlan Logatec, 23.12.2017
Disciplinski sodnik sodnik je bil obveščen s strani vodje tekmovanja, da ekipa FC Kebelj ni poravnala finančnih obveznosti uradnih oseb na sledečih
odigranih tekmah: Kebelj : Extrem, kebelj : Miklavž, Kebelj : Velike Lašče, Kebelj : Stripy, Kebelj : Mlinše in Kebelj : Dlan Logatec. Zato se ekipi FC
KEBELJ na podlagi člena 25 in v zvezi s členom 36 DP NZS izreka disciplinski ukrep SUSPENZ, ki začne veljati s 4.1.2018 in traja dokler kaznovani ne
dokaže, da je denarne obveznosti plačal. Pri odločitvi za izrek suspenza, se je upoštevalo, da je bil klub pisno seznanjen o svojih obveznostih, do
sodnikov in delegatov, vendar teh ni poravnal. Suspenz velja za vse ekipe Kebelj v vseh starostnih kategorijah, ki tekmujejo pod okriljem NZS.
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 400,00 € na TRR
NZS: SI56 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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