Medobčinska nogometna zveza Ptuj
Čučkova ulica 2
SI - 2250 PTUJ
Slovenija

T: +386 2 748 15 36
F: +386 2 748 15 37
GSM: 041 678 557

www.mnzveza-ptuj.si

E-posta: mnz.ptuj@gmail.com

Štev. Dokumenta : 004/2017/18-DL

Ptuj, 13.9.2017
ZAPISNIK

004/2017-18 obravnave disciplinskega sodnika Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki je bila v sredo
13.septembra 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP)
sprejel in izdal naslednje
SKLEPE

SUPER LIGA 3.krog 9-10.9.2017
NK PODVINCI : SREDIŠČE OB DRAVI
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Podvinci – na tekmi so prejeli 5+0 javnih
opominov, zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi
izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/.
Igralec ekipe Središče ob Dravi, Matjašič Niko - 58093 je bil izključen zaradi preprečitve obetavnega
napada, za kar je prejel 2 RU karton. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in
20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni
tekmi.
1. RAZRED 3.krog 8-10.9.2017
DORNAVA : ŠD GRAJENA
Igralec ekipe Dornava, Petek Gregor - 43966 je bil izključen zaradi odrivanja nasprotnika, za kar je
prejel 2.RU karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in
20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni
tekmi.
ŠD SKORBA : NK BOČ POLJČANE
Igralec ekipe ŠD Skorba, Ogrinc Matjaž – 51505, je bil izključen, saj je s klopi čustveno odreagiral (ko
je njegov soigralec-brat ležal na igrišču zaradi udarjanja nasprotnika), saj je kot predhodno zamenjan
igralec pritekel na igrišče proti temu igralcu, s katerim je želel povračilno fizično obračunati. To so
preprečili njegovi soigralci. Sodnik mu je pokazal rdeči karton in ga izključil. Igrišče je zapustil
športno, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 2/dveh/ prvenstvenih tekmah.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ŠD Skorba – na tekmi so prejeli 5+1 javnih opominov,
zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi izreče
denarna kazen v višini 25 € /z besedo: petindvajset evrov/.
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Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Škrabl David- 81091 je bil izključen, saj je nešportno
odreagiral na provociranje nasprotnika, katerega je s komolcem močnejše intenzitete udaril
v trebuh (ko nista bila v borbi za žogo) za kar je prejel direktni rdeči karton in bil izključen.
Nasprotnik je zaradi bolečine udarca padel po tleh in mu je bila nudena zdravniška pomoč.
To je izzvalo konfrontacijo igralcev obeh ekip. Igrišče je zapustil nešportno z protestiranjem
in žaljivkami. Tudi izven ograjenega dela igrišča je nadalje grobo žalil sodnike in organe zveze.
Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi
nastopanja na 4/štirih/ prvenstvenih tekmah.
Igralec ekipe NK Boč Poljčane, Korošec David – 26053, je bil izključen zaradi prejetega
direktnega rdečega kartona. V kazenskem prostoru je z nogo nešportno udaril nasprotnika
po nogi(posledično dosojen kazenski udarec). Takrat je v jezi nešportno odreagiral, se napotil
proti sodniku z namenom fizičnega obračuna, kar so mu preprečili soigralci in ga v
neposredni bližini sodnika zadržali. Sodnik mu je pokazal rdeči karton in ga izključil. Igrišče je
zapuščal počasi, ter še nadalje grozil in preklinjal. Tudi po končani tekmi je iz slačilnice grobo
grozil sodniku. Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 4/štirih/ prvenstvenih tekmah.

2. RAZRED 2.krog 9-10.9.2017
MAKOLE BAR MIHA : NK ZGORNJA POLSKAVA
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Zgornja Polskava – na tekmi so prejeli 5+0 javnih
opominov, zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi
izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/.

MLADINA 2.krog 9-12.9.2017
NK ORMOŽ : NK SREDIŠČE OB DRAVI
Gostujoča ekipa NK Središče ob Dravi se ni udeležila uradno delegirane prvenstvene tekme NK
Ormož : NK Središče ob Dravi. Tekmo so pisno odpovedali na dan tekme vodstvu tekmovanja MNZ
Ptuj, saj niso mogli zagotoviti dovolj igralcev. Tekma je bila preklicana, tako stroški tekme (sodniški)
niso nastali. Zato se na podlagi določil čl. 25/1 in čl. 9/1 DP NZS, ter čl. 49. in 56. Propozicij MNZ Ptuj
ekipi izreče denarna kazen v višini 100,00 € /z besedo: sto evrov.
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NŠ KORANT BUKOVCI : HAJDINA GOLGETER
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NŠ Korant Bukovci – na tekmi so prejeli 6+0 javnih
opominov, zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. DP NZS, ter 49. čl. Propozicij MNZ Ptuj ekipi
izreče denarna kazen v višini 25 € /z besedo: petindvajset evrov/.
Igralec ekipe Hajdina Golgeter, Pahor Jurc Bor - 74410 je bil izključen, saj je na odrivanje domačega
vratarja odreagiral tako, da ga je z roko (manjše intenzitete) udaril po obrazu, za kar je prejel direktni
rdeči karton. Dejanje je obžaloval in se opravičil, Igrišče pa je zapustil športno, zato se na podlagi
določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2
/dveh/ prvenstvenih tekmah.

STAREJŠI DEČKI 2.RAZRED 2.krog 7-8.9.2017
NK CIRKULANE ZAVRČ : ORMOŽ
Igralec ekipe NK Cirkulane Zavrč, Habjanič Stiven - 110620 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za
kar je prejel 2.RU karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil 9/2,
19/1. in 20. člena DP NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/
prvenstveni tekmi.
Igralec ekipe Ormož, Šef Tilen - 96241 je bil izključen zaradi brezobzirne igre, za kar je prejel 2.RU
karton in bil izključen. Igrišče je zapustil športno, zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP
NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
NK ZGORNJA POLSKAVA : ŠD VIDEM
Domača ekipa, NK Zgornja Polskava je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in odigrali tekmo z
10 igralci, zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj za TL 2017/18 ekipi
izreče OPOZORILO.
STAREJŠI DEČKI 2.RAZRED 1.krog 11.9.2017
NK PODVINCI : NK ZGORNJA POLSKAVA
Gostujoča ekipa, NK Zgornja Polskava je tekmo pričela z manj kot 11 igralci. Pričeli in odigrali tekmo z
10 igralci, zato se na podlagi čl. 25/1, 9/1 DP NZS in čl. 49. Propozicij MNZ Ptuj za TL 2017/18
(ponovitev prekrška) ekipi izreče denarna kazen v višini 20 € /z besedo: dvajset evrov/.
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VETERANI 35 VZHOD 2.krog 8.9.2017
ŠD GORIŠNICA : ŠD PODLEHNIK
Bezjak Gregor, Veterani – ŠD Gorišnica je bil izključen na prvenstveni tekmi, Veterani 35-Vzhod, 2.
krog, ŠD Gorišnica : ŠD Podlehnik, saj je nešportno odreagiral po prekršku nad njim, ter nasprotnega
igralca nasilno z obema rokama odrinil od sebe, da je padel po tleh, za kar je prejel direktni RD
karton. Igrišče je zapustil športno. Zato se na podlagi čl. 19/1 in čl. 9/2 DP NZS igralcu izreče kazen
prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.

VETERANI 35 ZAHOD 2.krog 7.9.2017
NK GEREČJA VAS : NK LOVRENC
Novak Dušan, Veterani - NK Lovrenc je bil izključen na prvenstveni tekmi, Veterani 35-Zahod, 2.
krog, NK Gerečja vas : NK Lovrenc, saj je po prejetem RU kartonu v 45.minuti sodnika pričel grobo
žaliti in mu verbalno groziti z fizičnim obračunom, zato mu je sodnik pokazal rdeči karton in ga
izključil. Po izključitvi se je približal sodniku in še nadalje grozil z fizičnim obračunom. Po zapustitvi
igrišča se je vsedel na klop, ko pa ga je sodnik odstranil, je ograjeni del igrišča zapustil nešportno in
nadaljeval z grožnjami, ter žaljivkami. Zato se na podlagi določil 9/2, 19/1. in 20. člena DP NZS,
igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ prvenstvenih tekmah.

PRAVNI POUK:
Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema
zapisnika obravnave disciplinskega sodnika. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan
pritožbenega roka priporočeno, po pošti na naslov MNZ Ptuj, Čučkova ulica 2,2250 Ptuj in vplačana
pritožbena taksa v višini 80 € na TRR MNZ Ptuj št. 61000-0007493306. Potrdilo o plačani pritožbi
mora biti priloga k poslani pritožbi. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za
pritožbe MNZ Ptuj. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo
disciplinskega postopka.

Disciplinski sodnik MNZ Ptuj: Danilo Levačič l.r.
Danilo LEVAČIČ l.r.

