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Kranj, 26.10.2016

Št.: 10-2016/17

ZAPISNIK
10-2016/17. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 26. oktobra 2016, in na
kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga – ČLANI, 9. krog

22.10.2016

KONDOR GODEŠIČ : JESENICE
Igralec ekipe KONDOR GODEŠIČ št. 14 Nejc KRAJNIK /30253/ je bil izključen v 88. minuti tekme

zaradi udarjanja s komolcem v obraz nasprotnega igralca, medtem ko se je z njim boril za ugodnejši
položaj pri sprejemu žoge ob izvedbi udarca iz kota, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(4). in 20.
člena DP NZS ter v povezavi s točko I.B.4 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja
lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 3 /treh/ nogometnih tekmah.
ZARICA KRANJ B : BRITOF

Igralec ekipe BRITOF št. 7 Matej DIMC /51285/ je bil prijavljen s strani sodnika zaradi grobega
žaljenja in groženj s fizičnim obračunom, vsled česar se je sodnik počutil ogroženega do te mere, da
je tekmo prekinil, zato je Disciplinski sodnik MNZG-Kranj zoper omenjenega igralca na podlagi
29/1(1). člena DP NZS uvedel disciplinski postopek. V skladu s 33. in 35/1. členom DP NZS se do
izreka dokončnega sklepa o kazni, igralcu izreče:
suspenz.
2. gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 8. krog

24.10.2016

ŽIRI : PREDDVOR-VISOKO

Igralec ekipe ŽIRI št. 9 Žan POLJANŠEK /83798/ je bil izključen v 50. minuti tekme zaradi nesramnega
metanja žoge v nasprotnega igralca, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP NZS
ter v povezavi s točko I.G Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS in ob
upoštevanju njegovega opravičila sodniku po koncu tekme, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ nogometni tekmi.
MLAJŠI DEČKI U13 – skupina A, 10. krog

22.10.2016

ŠENČUR : ŠKOFJA LOKA

Zaradi kršitve predpisov MNZG-Kranj – klub domačin ni pravočasno zagotovil pogojev za pisanje
zapisnika v sistemu Regista, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP NZS, ŠD ŠENČUR
izreče kazen:
opozorilo.

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 80 evrov na TRR MNZG-Kranj. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za
pritožbe MNZG-KRANJ. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo
disciplinskega postopka.

Disciplinski sodnik MNZG-Kranj
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