Brdo pri Kranju, 22.03.2018

Zapisnik
11-FL/2018. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 22. marec 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, Četrtfinale - prve tekme
Dobovec Pivovarna Kozel - Benedikt Avtodeli Džauš, 16.03.2018
Igralec Benedikt Avtodeli Džauš, SENEKOVIČ MARKO, ki je v 29. 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 1 (eni) tekmi.

KMN Bronx Škofije - KMN Sevnica, 16.03.2018
Dne 16.3.2018 je bila odigrana tekma med ekipama KMN Bronx Škofije : KMN Sevnica, na kateri ekipe KMN Sevnica na klopi ni vodil trener. Zato se
ekipi KMN SEVNICA na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 22/7 Splošnih propozicij futsal tekmovanj, izreka
DENARNA KAZEN v višini 120,00 /stodvajset/ EUR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

2. Slovenska futsal liga 2017/2018 , Kvalifikacije za 1. SFL - prva tekma
Gorica Futsal - FC - Ivančna Gorica , 16.03.2018
Pomočnik trenerja ekipe GORICA FC , GOGA EHAD, ki je bil v 14. minuti zaradi protestiranja na sodniške odločitve, odstranjen s klopi za rezervne
igralce, predhodno je bil opozorjen naj se umiri, ob zapuščanju igrišča je žalil sodnika, 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 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala
trenerjeva pisna izjava.

Maser ekipe Gorica FC, HORVAT TOMAŽ, ki je bil v 34. minuti zaradi komentiranja sodniških odločitev , odstranjen s klopi za rezervne igralce,
predhodno je bil opozorjen naj se umiri, 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 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala Horvatova pisna izjava.

Futsal državno prvenstvo U13 finale 2017/2018, 2. krog
NK Ribnica Kočevje - KMN Miklavž TBS Team24, 17.03.2018
Igralec KMN Miklavž TBS Team 24, ČEH KRISTJAN , ki je bil na tekmi izključen v 30. 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 Olimpija Ljubljana, 17.03.2018
Dne 17.3.2018 bi se morala odigrati tekma med ekipama KMN Meteorplast : Futsal Olimpija Ljubljana, katera pa ni bila odigrana, ker ekipa Futsal
Olimpija Ljubljana ni prišla na tekmo, zato se ekipi ŠD KMN OLIMPIJA LJUBLJANA-FUTSAL, na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25 DP NZS in v
zvezi s členom 22/7 Splošnih propozicij futsal tekmovanj, izreka denarna kazen v višini 200,00 (dvesto) EUR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna
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izjava ekipe.

Futsal državno prvenstvo U19 finale 2017/2018, Četrtfinale - prve tekme
Futsal klub Dobrepolje - FK Dobovec-Imeno, 18.03.2018
Igralec FK Dobrepolje, ŽNIDARŠIČ PRIMOŽ, ki je v 40. 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.
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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