Medobčinska nogometna zveza
Gorenjske - Kranj
Planina 3, p.p. 174; 4000 Kranj
e-pošta: tekmovanja@mnzgkranj.si; info@mnzgkranj.si;
spletna stran: www.mnzgkranj.si

Kranj, 16.4.2019

Št.: 20-2018/19

ZAPISNIK
20-2018/19. obravnave Disciplinskega sodnika 3. SNL-center, ki je bila v torek, 16. aprila 2019, in na
kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednja

SKLEPA
3. SNL - center, 20. krog

13.4.2019

SVOBODA LJUBLJANA : BRINJE GROSUPLJE

Igralec ekipe SVOBODA LJUBLJANA št. 7 Klemen KOLAR /80851/ je bil izključen v 71. minuti tekme
zaradi udarjanja s komolcem v predel glave nasprotnega igralca, zato se na podlagi določil 9/2(3).,
19/1(4). in 20. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.B.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 3 /treh/ nogometnih tekmah.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je šlo za spontano povračilno reakcijo igralca,
nad katerim je bil predhodno storjen prekršek.
ARNE TABOR 69 : ŽIRI

Igralec ekipe ŽIRI št. 12 Boštjan FRELIH /80851/ je v 71. minuti tekme prejel drugi rumeni karton
zaradi brezobzirne igre in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20.
člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja
lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ nogometni tekmi.

PRAVNI POUK:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave Disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti, zadnji dan pritožbenega roka in je vplačana
pritožbena taksa v višini 400 evrov na TRR NZS: 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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