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Kranj, 16.11.2016

Št.: 13-2016/17

ZAPISNIK
13-2016/17. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 16. novembra 2016, in
na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga – ČLANI, zaostala tekma 11. kroga

12.11.2016

ZARICA KRANJ B : JuRentA BITNJE

Igralec ekipe ZARICA KRANJ B št. 11 Bojan MARINKOVIĆ /47418/ je v 82. 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.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe JuRentA BITNJE - na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeči
karton, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, NK BITNJE izreče:
denarna kazen v višini 30 € /trideset evrov/.
Vratar ekipe JuRentA BITNJE št. 31 Nejc STARE /52894/ je v 62. minuti tekme prejel drugi rumeni
karton zaradi igranja z roko izven kazenskega prostora in bil posledično izključen, ob zapuščanju
ograjenega dela igrišča pa je protestno vrgel rokavice ob tla in žalil sodnika ter njegovega pomočnika,
z žaljivim komentiranjem sojenja pa je nadaljeval tudi izza ograje, kjer je kasneje spremljal
nadaljevanje tekme, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP NZS ter v povezavi s
točkami I.G.2, I.E in I.G.3 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, vratarju
za navedene prekrške izreče kazen:
prepoved nastopanja na 4 /štirih/ nogometnih tekmah.
Izključeni vratar je dobil eno tekmo prepovedi zaradi izključitve, dve zaradi žaljenja sodnika in njegovega
pomočnika ter eno zaradi žaljivega komentiranja sojenja.

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.
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