Brdo pri Kranju, 29.03.2018

Zapisnik
12-FL/2018, obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 29. marec 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
1. Slovenska futsal liga 2016/2017 - play out, Kvalifikacije za 1. SFL - druga tekma
FC - Ivančna Gorica - Gorica Futsal, 24.03.2018
Dne 24.3.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FC Ivančna Gorica : Gorica Futsal, katero je domača ekipa snemala, posnetka pa
ni pravočasno poslala na strežnik NZS. Zato se ekipi FC IVANČNA GORICA na podlagi člena 9/1-2, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 6/7 Splošnih
Propozicij Futsal Tekmovanj, izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

1. Slovenska futsal liga 2017/2018, Četrtfinale druge tekme
Siliko Rem Power - FC Litija, 23.03.2018
Igralec ekipe Siliko Rem Power, TUŠAR BENJAMIN, ki je v 38. minuti zaradi protestiranja na sodniško odločitev, 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. Pri izreku kazni se je
upoštevala igralčeva pisna izjava.

KMN Sevnica - KMN Bronx Škofije, 23.03.2018
Igralec ekipe KMN Bronx Škofije, BOJKIĆ DEJAN, 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.

Futsal državno prvenstvo U17 finale 2017/2018, Polfinale prvi tekmi
Kebelj Avto Aleš - FSK Stripy, 17.03.2018
Dne 17.3.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Kebelj Avto Aleš : FSK Stripy, katero bi morala domača ekipe snemati in poslati
posnetek na strežnik NZS, kar pa ni storila. Zato se ekipi KEBELJ AVTO ALEŠ na podlagi člena 9/1-3, členom 13, člena 16 DP NZS in v zvezi s členom
16/2 SPFT, izreka disciplinski ukrep , DENARNA KAZEN V VIŠINI 60,00 EUR, pogojno za dobo 3 (treh) mesecev. Pogojna doba začne teči s 29.3.2018
in se izteče s 28.6.2018.

Futsal državno prvenstvo U17 finale 2017/2018, Polfinale drugi tekmi
FSK Stripy - Kebelj Avto Aleš, 24.03.2018
Dne 24.3.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FSK Stripy : Kebelj Avto Aleš, katero bi morala domača ekipe snemati in poslati
posnetek na strežnik NZS, kar pa ni storila. Zato se ekipi FSK STRIPY na podlagi člena 9/1-3, členom 13, člena 16 DP NZS in v zvezi s členom 16/2
SPFT, izreka disciplinski ukrep , DENARNA KAZEN V VIŠINI 60,00 EUR, pogojno za dobo 3 (treh) mesecev. Pogojna doba začne teči s 29.3.2018 in se
izteče s 28.6.2018. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Stran 1 od 3

KMN Meteorplast - Siliko Atet rent a car, 24.03.2018
Igralec ekipe Siliko Atet rent a car, ZDEŠAR ANŽE , ki je bil na tekmi izključen v 38. 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. Pri
izreku kazni se je upoštevala igralčeva pisna izjava.

Dne 24.3.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama KMN Meteorplast : Siliko Atet rent a car, na kateri so navijači gostujoče ekipe na
igrišče vrgli pločevinko. Zato se ekipi SILIKO ATET RENT A CAR na podlagi člena 9/1-2 in v zvezi s členom 25 DP NZS in v zvezi s členom 7/4 SPFT,
izreka disciplinski ukrep UKOR, pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Dne 24.3.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama KMN Meteorplast : Siliko Atet rent a car, na kateri so navijači gostujoče ekipe na
igrišče vrgli pločevinko, ne da bi jim reditelji to preprečili. Zato se ekipi KMN METEORPLAST na podlagi člena 9/1-1 in v zvezi s členom 25 DP NZS ,
izreka disciplinski ukrep OPOZORILO, pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Futsal državno prvenstvo U13 finale 2017/2018, Polfinale
KMN Sevnica - FC Hiša daril Ptuj, 24.03.2018
Igralec ekipe FC Hiša Daril Ptuj, BRUMEC DOMEN, ki je v 38. 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.

Futsal državno prvenstvo U19 finale 2017/2018, Četrtfinale - povratne tekme
KMN Oplast Kobarid - KMN Slovenske Gorice, 25.03.2018
Igralec ekipe KMN Slovenske Gorice, RUIS ALJAŽ, ki je v 26. minuti zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami prejel rdeči karton in bil
izključen, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.Pri izreku kazni se je
upoštevala igralčeva pisna izjava, kakor tudi, da je nešportno zapustil igrišče.

Dne 25.3.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama KMN Oplast Kobarid : KMN Slovenske Gorice, na kateri so navijači gostujoče
ekipe nešportno obnašali do sodnikov in delegata. Zato se ekipi KMN SLOVENSKE GORICE na podlagi člena 9/1-2 in v zvezi s členom 25 DP NZS in v
zvezi s členom 7/5 SPFT, izreka disciplinski ukrep UKOR.

FK Dobovec-Imeno - Futsal klub Dobrepolje, 25.03.2018
Igralec ekipe FK Dobrepolje, ANDOLŠEK ŽIGA, ki je v 35. 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 25.3.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FK Dobovec-Imeno : FK Dobrepolje, na kateri so navijači gostujoče ekipe
nešportno obnašali do sodnikov in delegata. Zato se ekipi FK DOBREPOLJE na podlagi člena 9/1-2 in v zvezi s členom 25 DP NZS in v zvezi s členom
7/5 SPFT, izreka disciplinski ukrep UKOR, pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

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.
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Ludvik Faflek
disciplinski sodnik za futsal
V vednost:
- arhiv, tu.
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