Brdo pri Kranju, 19.10.2017

Zapisnik
56-FL/2017, obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 19. oktober 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. Slovenska futsal liga 2017/2018 , 3. krog
KMN Tomaž Šic bar - Mlinše, 13.10.2017
Igralec Mlinše, MOČNIK GUNA JANEZ, ki je v 39. 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva predkaznovanost.

Predstavnik ekipe Mlinše, KRALJ JANEZ, ki je bil v 39. minuti zaradi glasnega in nešportnega 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 izreka disciplinski
ukrep prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora za dobo 1 (mesec). Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je KRALJ po
odstranitvi na tribuno nadaljeval s žalitvami in grožnjami sodniku.Kazen mu začne teči s 19.10.2017 in se mu izteče s 18.11.2017.

Futsal klub Kebelj - KMN Miklavž TBS Team24, 13.10.2017
Dne 13.10.2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Futsal Klub Kebelj : KMN Miklavž TBS Team 24, na kateri ekipa FK Kebelj v sistem
regista ni vpisala zdravniških pregledov za svoje igralce. Zato se na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25 DP NZS ekipi ŠD KEBELJ izreče
disciplinski ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 50,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je šlo za ponovitveni kršitev.

ŠD Extrem - Dlan Logatec, 13.10.2017
Dne 30.9.2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama ŠD Extrem : Dlan Logatec, na kateri domača ekipa ŠD Extrem ni zagotovila
zadostnega števila redarjev, kot je to določeno v propozicijah, ni zagotovila predpisanega napovedovalca, ki bi svoje delo opravljal celo tekmo,
tekma se ni spremljala s spletno aplikacijo "rezultati v živo". Zato se ekipi ŠD EXTREM na podlagi člena 4, člena 9/1-3, člena13, člena 25 DP NZS in v
zvezi s členom 6/7, členom 9, členom 12 Splošnih propozicij Futsal tekmovanj, izreka disciplinski ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 100,00 EUR. Pri
izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Futsal državno prvenstvo U19 - zahod 2017/2018, 2. krog
Siliko Mkeršmanc - FSK Stripy, 15.10.2017
Igralec Siliko Mkeršmanc, OREL MATEJ, ki je bil na tekmi izključen v 40. 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.

ŠD Extrem - Dlan Logatec, 15.10.2017
Dne 15.10.2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama ŠD Extrem : Dlan Logatec, na kateri je domača ekipa ŠD Extrem pri organizaciji
tekme storila nekaj napak, zato se na podlagi člena 9/1-2, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 8, členom 19 Splošnih propozicij futsal tekmovanj,
izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.
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Futsal državno prvenstvo U19 - vzhod 2017/2018, 2. krog
FutureNet Maribor - KMN Meteorplast, 15.10.2017
Igralec FutureNet Maribor, GRANDOVŠEK NEJC, ki je v 38. minuti zaradi odrivanja 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 U17 vzhod 2017/2018, 1. krog
Futsal klub Dobovec - FC Hiša daril Ptuj, 16.10.2017
Dne 16.10.2017 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama FK Dobovec : FC Hiša daril Ptuj, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa FC Hiša
daril Ptujni prišla na odrejeno tekmo. Zato se ekipi FC HIŠA DARIL PTUJ na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 16, člena 25/1-1 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 8
(osem) mesecev. Pogojna doba začne teči s 19.10.2017 in se izteče s 18.6.2018. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je ekipa vodjo tekmovanja o
neprihodu obvestila pravočasno, tako, da ni bilo stroškov organizacije tekme, kakor tudi pisna izjava ekipe o razlogih neprihoda
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 400,00 €
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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