Brdo pri Kranju, 22.02.2018

Zapisnik
08-FL/2018. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 22. februar 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
1. Slovenska futsal liga 2017/2018, 16. krog
KMN Oplast Kobarid - Siliko Rem Power, 16.02.2018
Igralec Siliko Rem Power, MARINČ MATIC, ki je v 26. minuti zaradi spotikanja nasprotnega igralca prejel drugi rumeni karton in bil izključen, se na
podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi

FC Litija - Dobovec Pivovarna Kozel, 16.02.2018
Igralec Dobovec Pivovarna Kozel, VOJSK MATJAŽ, ki je v 28. minuti zaradi vlečenja nasprotnega igralca prejel drugi rumeni karton in bil izključen se
na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva predkaznovanost.

Igralec Dobovec Pivovarna Kozel, MAJIĆ IVICA, ki je v 23. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu prejel drugi rumeni karton in bil
izključen, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Dne 16.2.2018 je bila odigrana tekma med ekipama FC Litija : Dobovec Pivovarna Kozel na kateri so gostujoči navijači med tekmo večkrat s
neprimernimi besedami žalili sodnike in NZS kot organizacijo. Navijači so prišli organizirano in so bili najavljeni s strani kluba. Zaradi nešportnega
obnašanja navijačev se ekipi DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL na podlagi člena 9/1-1 in v zvezi s členom 25/6 DP NZS , izreka disciplinski ukrep
OPOZORILO. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

2. Slovenska futsal liga 2017/2018 , 14. krog
KMN Velike Lašče - Futsal klub Kebelj, 14.02.2018
Dne 14.2.2018 bi se morala odigrati tekma med ekipama KMN Velike Lašče : FK Kebelj, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa FK Kebelj ni prišla na
tekmo. Zato se ekipi FK KEBELJ na podlagi člena 9/1-3, člena13, člena 16, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 22/7 Splošnih propozicij futsal
tekmovanj, izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 400,00 EUR, pogojno za dobo 5 (pet) mesecev. Kazen se ne bo izvršila, če kaznovani v
tem času ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe z obrazložitvijo neprihoda,
kakor tudi, da so bile uradne osebe pravočasno obveščene in ni bilo dodatnih stroškov.

2. Slovenska futsal liga 2017/2018 , 16. krog
Mlinše - FC Hiša daril Ptuj, 17.02.2018
Igralec FC Hiša daril Ptuj, KRAJNC ŽAN, ki je v 34. minuti zaradi odrivanja nasprotnega igralca, prejel drugi rumeni karton in bil zato izključen.
Najprej se je napotil z igrišča, potem pa se je vrnil do zapisnikarske mize in začel s neprimernimi besedami žaliti sodnike in NZS kot organizacijo,
ter se nato napotil z igrišča in pri tem kričal. Ko je prišel do steklenih vrat jih je razbil in se pri tem tudi poškodoval.Zato se mu na podlagi člena 9/2,
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člena 10 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 8 (osmih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva
predkaznovanost, kakor tudi točko E, točko H, točko V./2 Splošna navodila NZS- disciplinska politika organov vodenja lig NZS. Ekipa FC HD Ptuj in
igralec KRAJNC ŽAN sta dolžna poravnati nastalo škodo na podlagi računa, ki ga bo dobila ekipa Mlinše od izvajalca popravil škode.

Trener ekipe Mlinše, TESKO ZORAN, ki je bil v 27. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, ter konfrontacije s nasprotnim
igralcem , odstranjen s klopi za rezervne igralce, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS izreka disciplinski
ukrep prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 2 (dveh) tekmah.

Futsal državno prvenstvo U17 vzhod 2017/2018
Dne 18.2.2018 je bil organiziran zbor selekcije U-17 Vzhod na katero je bil povabljen tudi GOBEC TOMI igralec ekipe FK Dobovec, ki pa se ni
udeležil zbora niti ni opravičil svojega izostanka. To je bil že njegov drugi neprihod na zbor, zato se mu na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom
19 DP NZS izreka disciplinski ukrep, prepoved nastopanja na 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Futsal državno prvenstvo U15 finale 2017/2018, 1. krog
FC Litija - KMN Meteorplast, 18.02.2018
Maser ekipe KMN Meteorplast, ŠOŠTARIČ MIHA, ki je bil v 20. 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 s
prepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi.Pri izreku kazni se je upoštevala ŠOŠTARIČEVA pisna izjava.

Futsal državno prvenstvo U15 finale 2017/2018, 2. krog
KMN Oplast Kobarid - FC Hiša daril Ptuj, 18.02.2018
Igralec FC Hiša daril Ptuj, ŽURAN DENIS , ki je bil na tekmi izključen v 24. 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.

Igralec KMN Oplast Kobarid, LEBAN URBAN, ki je v 27. minuti zaradi nevarnega starta na nasprotnega igralca prejel rdeč karton in bil izključen, se
na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo
igralčevo opravičilo nasprotnemu igralcu in sodniku.

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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