Koper/Capodistria , 04.04.2017

Zapisnik
/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 04. april 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v
nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. SKL - zahod 2016/2017, 18. krog
ND Bilje - Šenčur, 02.04.2017
V 75 minuti je vratar ekipe Šenčur MIKIĆ Denis štev. registracije 88184 posredoval izven kazenskega prostora z visoko dvignjeno nogo in zadel
domačega napadalca v predel trebuha. Zaradi nasilne igre mu je glavni sodnik pokazal rdeči karton. Napadalcu je bila nudena prva pomoč, zaradi
poškodbe pa ni mogel nadaljevati igre. . Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska
politika organov vodenja lig NZS se igralcu Šenčurja MIKIĆ Denis za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih
tekmah.

Trener ekipe Šenčur Igor Stojanov je bil odstranjen iz klopi v 75 minuti zaradi nenehnega komentiranja sodniških odločitev. Pred tem je bil trener
zaradi enakega ravnanja že opozorjen. Med zapuščanjem klopi je še naprej izražal svoje nezadovoljstvo. Tako ravnanje trenerja predstavlja
disciplinsko kršitev. Na podlagi 9/2. in 24. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se
trenerju ekipe Šenčur g. STOJANOV Igorju za očitano kršitev izreče prepoved dostopa sdo garderobv in do uradnega tehničnega prostora ne 1
/eni/ prvenstveni tekmi.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Šenčur - na tekmi so prejeli 7 rumenih kartonov, rdeč karton in odstranjen je bil trener zato se na
podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS ter upoštevajoč predkaznovanost (glej zapisnika 3 kroga 2.SKL-Zahod), ekipi Šenčur izreče:
denarna kazen v višini 135 € /stopetintrideset/ evrov

Roltek Dob - Kalcer Radomlje, 02.04.2017
Igralec ekipe Kalcer Radomlje Pišek Gašper štev. registracije 80025 je bil v 64 minuti izključen zaradi udarjanja. V 64 minuti je bil storjen prekršek
nad njim, takrat pa je z roko udaril nasprotnega igralca v obraz-nos, tako da se je temu vlila kri iz nosu. Igralec je po izključitvi igrišče zapustil
športno zavedajoč se, da je storil napako. Po koncu tekme se je opravičil za nešportno potezo. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu Kalcer Radomlje Pišek Gašperju za očitano kršitev
izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.

Elta Izola - Svoboda Ljubljana, 02.04.2017
Igralec ekipe Elta Izola TONEJC Matija štev. registracije 79774 je bil izključen v 60. minuti zaradi nasilne igre. V bližini domačega kazenskega
prostora je po dosojenem prekrški prišlo do konfrontacije več igralcev v kateri je bil udeležen tudi TONEJC Matija, ki je odrival in vlekel igralca
gostujoče ekipe. Igrišče je zapustil ob negodovanju. Igralec je na naslov MNZ Koper poslal pisno izjavo v kateri obžaluje ravnanje in se zanj
opravičuje. Jezo ob zapuščanju igrišča pa je stresel nad igralcem gostujoče ekipe, ki ga je udaril s pestjo v lice. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20.
člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu Elta Izola TONEJC Matiji za očitano
kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
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Igralec ekipe Svoboda Ljubljana NAGODE Nik štev. registracije 82452 je bil izključen v 60. minuti zaradi udarjanja. V bližini domačega kazenskega
prostora je po dosojenem prekrški prišlo do konfrontacije več igralcev obeh moštev. Do kraja dogajanja je pritekel igralec NAGODE Nik in s pestjo
udaril v predel obraza enega od igralcev domače ekipe. Igrišče je zapustil športno. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu Svoboda Ljubljana NAGODE Niku za očitano kršitev
izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.

PRAVNI POUK Zoper izrečene kazni 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 je vplačana pritožbena taksa v višini 400,00 EUR na TRR NZS:
si56 3300-0000-0606-726. 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.
Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.
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