ZAPISNIK DISCIPLINSKOG SUCA
Treće HNL – JUG (Seniori) – 20.kolo
Na temelju članka 14, 50, 51, 53b, a u svezi sa čl. 111., 116., 119. i 121. Disciplinskog
pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza, Disciplinski sudac Treće HNL – JUG, na temelju
dostavljenih Izvješća o utakmicama, po službenoj dužnosti, dana 20.ožujka 2017.godine
donosi s l i j e d e ć e:

ODLUKE
Odlukom Disciplinskog suca kažnjeni su:
- IVAN KNEZOVIĆ (2104370) igrač NK „OMIŠ“ Omiš

SUSPENZIJA (čl.138 i 143 DP) zbog isključenja na utakmici NK „ORKAN“ – NK „OMIŠ“
odigranoj 18.03.2017.g. (20.kolo)
Kazna teče od 19.03.2017. godine
- ANTE VRKIĆ (2108875) igrač NK „OMIŠ“ Omiš
1 (jedna) utakmica zabrane nastupanja (čl.50 DP) zbog isključenja na utakmici NK „ORKAN“
– NK „OMIŠ“ odigranoj 18.03.2017.g. (20.kolo)
Kazna teče od 19.03.2017. godine
O b r a z l o ž e nj e
Iz dostavljenog Izvješća o utakmici je jasno i nedvojbeno utvrđeno kako su gore
navedeni igrači počinili prekršaje iz navedenih članaka Disciplinskog pravilnika HNS, a isto je
potvrđeno potpisom Izvješća o utakmicama od strane sudaca, delegata te predstavnika
klubova domaćina i gosta. Sudac utakmice Emil Tomašević podnio je prijavu protiv igrača
NK „OMIŠ“ Omiš Ivan Knezović (2104370) zbog verbalnog i fizičkog napada nakon završetka
utakmice. Na taj način počinjen je prekršaj za koji je temeljem Disciplinskog pravilnika HNS,
propisano izricanje kazne kako je navedeno u dispozitivu Odluke.
Predstavnici klubova domaćina i gosta nisu dostavili eventualne primjedbe na
sadržaj Izvješća.
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Na temelju utvrđenih činjenica, Disciplinski sudac je utvrdio kao što je navedeno u
dispozitivu Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Temeljem članka 149.Disciplinskog pravilnika HNS-a, protiv ovih Odluka žalba nije
dopuštena.
Disciplinski sudac
Jakov Juretić s.r.
Broj: 20 – 16./17.
Split, 20.ožujka 2017.g.

