Brdo pri Kranju, 30.11.2017

Zapisnik
63-FL/2017. obravnave disciplinskega sodnika Nogometna zveza Slovenije, ki je bila v četrtek, 30. november 2017, in na kateri je na podlagi 37.
člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
1. Slovenska futsal liga 2017/2018, 11. krog
KMN Sevnica - Siliko Rem Power, 24.11.2017
Igralec KMN Sevnica, MARTIČ UROŠ, ki je v 40. 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.

Igralec KMN Sevnica, ŠKORIĆ IRNES, ki je v 27. 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. Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva pisna izjava.

Dne 24.11.2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama KMN Sevnica : Siliko Rem Power, na kateri je delo časomerilca opravljal NOVŠAK
BOJAN. Med tekmo je večkrat nepravilno sprožil uro, na kar je bil opozorjen s strani sodnika in delegata. Zato se od ekipe KMN Sevnica in
časomerilca NOVŠAK BOJANA zahteva pisna izjava s obrazložitvijo njegovega ravnanja na tekmi. Pisni izjavi dostavijo na sedež NZS v 24 urah po
prejetju zahteve za izjavo.

KMN Bronx Škofije - KMN Oplast Kobarid, 24.11.2017
Trener KMN Oplast Kobarid, LEBAN SAŠA, ki je bil v 40. minuti zaradi glasnega protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, 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 trenerjeva pisna izjava.

Futsal državno prvenstvo U17 vzhod 2017/2018, 7. krog
FutureNet Maribor - NK Imeno-Kozje, 25.11.2017
Igralec NK Imeno Kozje, POSTERŽIN ROK, ki je v 39. 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.

Igralec NK Imeno Kozje, JEREB VALENTIN , ki je bil na tekmi izključen v 36. minuti, ko je kot vratar igral s roko izven kazenskega prostora in s tem
preprečil čisto situacijo 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 FutureNet Maribor, KRALJ MITJA, ki je v 35. minuti zaradi medsebojnega nešportnega obnašanja s nasprotnim igralcem 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 Hiša daril Ptuj - KMN Slovenske Gorice, 25.11.2017
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Dne 25.11.2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama FC Hiša Daril Ptuj : KMN Slovenske Gorice, na kateri je domača ekipa nastopila z
rezervnimi dresi, kateri so bili zelo podobni dresom nasprotne ekipe. Zato je morala nasprotna ekipa nastopiti v markirnih majicah. Ekipi FC HIŠA
DARIL se na podlagi člena 9/1-2, člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.
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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