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, 5.4.2017

Št.: 14-2016/17

ZAPISNIK
14-2016/17. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 5. aprila 2017, in na
kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga – ČLANI, 12. krog

1.4.2017

Jecom Sport DLN : VISOKO

Zaradi kršitve predpisov NZS – ekipa Jecom Sport DLN je na tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja,
se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP, DRUŠTVU LJUBITELJEV NOGOMETA izreče
OPOZORILO.
Gorenjska liga – MLADINCI, 11. krog

2.4.2017

ŽIRI : SIJ ACRONI JESENICE

Igralec ekipe SIJ ACRONI JESENICE št. 19 Adis TUBIĆ /81330/ je v 72. 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.
ZARICA KRANJ : BRITOF

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe BRITOF - na tekmi so prejeli 6
rumenih in rdeči karton, po koncu tekme pa je bil prijavljen trener, se na podlagi določil 9/1(3).,
25/1(11). in 26/1. člena DP NZS in upoštevajoč predkaznovanost (glej Zapisnik 7-2016/17. seje DS
MNZG-Kranj), NK BRITOF izreče:
denarna kazen v višini 55 € /petinpetdeset evrov/.
Igralec ekipe BRITOF št. 20 Mark SEDLAR /74296/ je v 75. minuti tekme prejel drugi rumeni karton
zaradi neustrezne športne opreme 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.
Trener ekipe BRITOF Vladimir DOJČINOVIĆ je bil prijavljen s strani sodnika zaradi protestiranja in
žaljivega komentiranja sojenja neposredno po koncu tekme, zato se na podlagi določil 9/1(3).,
9/2(4). in 24/1. člena DP NZS ter upoštevajoč predkaznovanost (glej Zapisnik 7-2016/17. seje DS
MNZG-Kranj), trenerju ekipe izreče kazen:
prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 1 /eni/ nogometni tekmi in
denarna kazen v višini 25 € (petindvajset evrov).

Gorenjska liga – KADETI, 10. krog

1.4.2017

VISOKO-PREDDVOR : BLED

Igralec ekipe BLED št. 7 Marko ŠMIGOC /82184/ je bil izključen v 46. minuti tekme zaradi igranja z
roko, s čimer je preprečil čisto situacijo za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil 9/2(3).,
19/1(1). in 20. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ nogometni tekmi.

1. gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 12. krog

2.4.2017

ŠOBEC LESCE U14 : NOGA BRITOF

Igralec ekipe ŠOBEC LESCE U14 št. 5 Maks FISTER /90256/ je bil izključen v 64. minuti tekme zaradi
prekrška nad nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti situaciji za doseganje zadetka, zato se na podlagi
določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.1 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 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
Janez TORKAR l.r.

