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ZAPISNIK

1. obravnave Disciplinskega sodnika 1. slovenske lige malega nogometa na travi - Liga ENA v sezon1zAlglz020,
ki je bila v sredo 30.10.2019, in na kateri ie na podlagi pravil tekmovanja Lige ENA in doloiil 37. dlena
Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZSI spreiel in izdalnaslednje

SKLEPE

Liga ENA- 5. krog 3.10.2019, skupina A
KMN PeEarovci : 5DTropovci TiSina

V 35. min. tekme je bil izkljuien igralec ekipe 5D Tropovci Tiiina BENCIK Rok zaradi nestrinjanja s sodnikovo
odloiitvijo, ker ga je zaradi ugovarjanja/protestiranja na sodnikovo odloiitev opomnil. 5e preden je sodnik
nadaljeval z igro, je dotidni igraleg ki je zaradi opomina 2e sedel na klopi za rezervne igralce, nadaljeval z

ialjenjem sodnika z vulgarnimi besedami, zato ga je sodnik izkljuiil. lzkljuieni igralec je ne5portno zapustil igriSie.

lzkliuienemu igralcu Bencik Roku se za storjeni prekrSek izreEe prepoved nastcpanja na 3 {treh} nogometnih
tekmah Lige ENA.

Po zakljudku tekme, ko so bili igralci in sodnik 5e na igriSdu, je bil izkljuien igralec ekipe 5D Tropovci TiSina

BERTALANT Urbana, zaradi vulgarnega ialjenja sodnika in groienj. lgralca so od sodnika odstranili njegovi
soigralci.
lzkljuienemu igralcu Bertalanit Urbanu se za storieni prekr5ek izrede prepoved nastopanja na 3 {treh}
nogometnih tekmah Lige ENA.

Skladno z doloiili pravil tekmovanja v 1. slovenski ligi malega nogometa na travi - Liga ENA 2AL8l19 - poglavje

*prekr5ki in sankcije igralcev in ekip< se ekipi 5D Tropovci Ti5ina izreEe skupna denarna kazen v viSini 60 €
{Sestdeset eurov}.

Liga ENA - 5 kro9,24.10.2019, skupina B

5o Arko Kljuiarovci : KMN Krajna

V 25. min., po dosojenem prekr5ku za domafo ekipo, sta bila zaradi medsebojnega odrivanja v predelu vratu in
medsebojnega vulgarnega ialjenje izkljudena igralec 3o erko Kliudarovci KUSHIK Miha in igralec KMN Krajna
BUKoVEC Patrika. Po izkljuditvista igralca 5portno zapustila igriSde.

lzkljuienima igralcema Ku5nik ruihu {5o Arko KliuEarovci} in Bukovec Patriku KMN Kraina} se za storjeni
prekrSek izreie prepoved nastopanja na 2 {dveh} nogometnih tekmah Lige ENA.

V 44. min. je bil izkljuden igralec KMN Kraina RUKAV Zan, zaradi prepreditvi diste situacije za doseganje zadetka.
Po izkljudiwije igralec Sportno zapustil igriSie.

lzkljuienemu igralcu Rukav Zanu se za storieni prekr5ek izre6e kazen nastopania na 1 (eni| nogometni tekmi
Liga ENA.

Skladno z doloiili pravil tekmovanja v 1". slovenski ligi malega nogometa na travi - Liga ENA 2O18/Lg - poglavje
>prekr$ki in sankc'rje igralcev in ekip<t se
- ekipi 5D Arko Kliuiarovci izrede denarna kazen v viSini 2i) € (dvaiset evrovl,
- ekipi KMN Krajna pa se izreie skupna denarna kazen v viSini 40 € {Stirideset evrov).
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PRAVNI POUK:

Zoper izreiene kazni je dovo$ena pritoiba v roku 48 ur po uradni objavi zopisniko obravnave Disciplinskego
sadnika na spletni strani SMZlLige ENA in je vploiana pritoina taksq v viiini 5O evrov na TRR SMZ, IBAN: 5156

51.00 AAAT 3602 657, SWTFT: HDElSl2z (Banka: Delavsko hranilnico d.d.). PritoZba se vloii po elektronski poiti na
e-naslov info@smz.si. Pritaibo ne zadrii izvrii*e. O pritoibi odloEa disciplinski organ ll. stopnje. PritoZbo lahko
vloiita kaznovani in/oli njegov klub ter tisti, ki je predlogol uvedbo disciplinskego postopka-

Disciplinski sodnik SMZlLige ENA

RudiANTOLIN, Lr.
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