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Kranj, 3.10.2017

Št.: 7-2017/18

ZAPISNIK
7-2017/18. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v torek, 3. oktobra 2017, in na
kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga – MLADINCI, 5. krog

1.10.2017

ŠKOFJA LOKA-MEDVODE : SIJ ACRONI JESENICE

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe SIJ ACRONI JESENICE - na tekmi so prejeli 7 rumenih
kartonov, se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS, ŠD JESENICE izreče kazen:
opozorilo.

1. gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 6. krog

1.10.2017

SIJ ACRONI JESENICE : ŠKOFJA LOKA-MEDVODE

Igralec ekipe ŠKOFJA LOKA-MEDVODE št. 7 Bine BERNIK /89896/ je neposredno po pisku sodnika za
konec tekme prejel drugi rumeni karton zaradi demonstrativnega brcanja žoge čez mrežo, ki ograjuje
igrišče 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.

MLAJŠI CICIBANI U9, 2. krog

30.9.2017

Zaradi neudeležbe ekip VELESOVO A in VELESOVO B na turnirju mlajših cicibanov U9 v Stražišču, o
čemer niso obvestili niti prireditelja turnirja niti vodstva tekmovanja, se na podlagi določil 9/1(3). in
25/1(1). člena DP, NK VELESOVO izreče:
denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.

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: 0433-1000-3340-407. 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.

