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VSEBINA
1 – registracija tekem
Z doseženimi rezultati se registrirajo tekme:
 osmine finala pokala Terme Olimia v Mariboru, odigrane 26.10.2016,
 4. kroga 2. SFL, odigrane 28.10. in 29.10.2016,
 zaostale tekme 1. kroga tekmovanja mladih U19 vzhod v Rogatcu, odigrane 27.10.2016,
 zaostale tekme 2. kroga tekmovanja mladih U17 zahod na Vrhniki, odigrane 28.10.2016,
 3. kroga tekmovanj mladih U15, U17 in U19 , odigrane 29. in 30.10.2016
saj pritožb ni bilo.
2 – četrtfinale pokala Terme Olimia:
V sredo je bil na sedežu NZS žreb četrtfinala pokala Terme Olimia, po katerem je vodja tekmovanj
sprejel potrditveni sklep, kakor tudi sklep o preložitvi prve četrtfinalne tekme ekipe Proen Maribor:
Sklep VT 019/2016-2017:
Potrdi se žreb četrtfinala pokala Terme Olimia, opravljen 2.11.2016 z naslednjimi tekmovalnimi pari:
 Dobovec MB Monting – Proen Maribor
 FSK Stripy – Gorica futsal klub
 KMN Bronx Škofije – KMN Puntar
 KMN Sevnica – KMN Oplast Kobarid
Ta sklep je dokončen.
V četrtfinalu se igrata po dve tekmi. Prva srečanja so po koledarju na sporedu v petek 25.11.2016,
povratna srečanja prav tako v petek, 16.12.2016. Zaključni turnir bo 04. in 05.03.2017 v Podčetrtku.
Sklep VT 020/2016-2017:
Prva četrtfinalna tekma pokala Terme Olimia med ekipama Dobovec MB Monting in Proen Maribor,
katere izžrebani gostitelj je Dobovec MB Monting, se preloži zaradi sočasnega nastopa ekipe Proen
Maribor na turnirju elitnega kroga za evropski pokal. Tekma se mora odigrati v terminu do
07.12.2016, ki ga s pismenim sporazumom dogovorita oba kluba najpozneje do 10.11.2016, sicer
termin določi vodja tekmovanja.
Ta sklep je dokončen.
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3 – zamenjava gostiteljev tekme 2. SFL
Vodja tekmovanj mladih je sprejel tudi sklep o zamenjavi gostiteljev tekme 2. SFL:
Sklep VT 021/2016-2017:
Na podlagi pismenega dogovora med kluboma se zaradi zasedenosti dvorane v Ajdovščini zamenjata
gostitelja tekem 7. in 16. kroga 2. SFL med ekipama Kix Ajdovščina in Hiša daril Ptuj. Gostitelj njune
medsebojne tekme v 7. krogu (19.11.2016 ob 17:00. uri) bo Hiša daril Ptuj, gostitelj njune medsebojne
tekme v 16. krogu (11.2.2017) pa bo Kix Ajdovščina.
4 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Vodja tekmovanj mladih je sprejel naslednje sklepe:
Sklep BG 017/2016-2017:
Tekma 2. turnirja tekmovanja mladih v kategoriji U13 skupina vzhod med ekipama Proen Maribor in
FC Ptuj, katera bi morala biti odigrana v soboto, 29.10.2016 v Ljutomeru, se iz objektivnih razlogov
ekipe Proen Maribor in s pismenim sporazumom med ekipama, prestavi na 4. turnir dne, 19.11.2016,
katerega organizator je ekipa FC Ptuj.
Ta sklep je dokončen.
Sklep BG 018/2016-2017:
Na 2. turnirju v kategoriji U 13 zahod, kateri bo potekal v soboto, 29.10.2016 v organizaciji NZS v Litiji,
iz objektivnih razlogov ni nastopala ekipa Futsal Olimpija Ljubljana. Njene neodigrane tekme se
razporedijo na ostale turnirje.
Ta sklep je dokončen.
Sklep BG 019/2016-2017:
Zaradi zasedenosti ŠD Center na Ptuju v mesecu januarju se na podlagi pismenega sporazuma med
ekipama menja gostitelj tekme tekmovanja mladih v kategoriji U15 skupina vzhod med ekipama FC
Litija in FC Ptuj. Tekma 4. kroga se igra v ŠD Center na Ptuju dne, 6.11.2016 s pričetkom ob 16:30. uri,
tekma 11. kroga pa se igra v ŠD Litija dne, 15.1.2017 s pričetkom ob 12:30. uri.
Ta sklep je dokončen.
Sklep BG 020/2016-2017:
Tekma 4. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama Proen Maribor in FC
Ptuj, katera bi morala biti odigrana v soboto, 5.11.2016 v Mariboru, se ob pismenim sporazumu med
ekipama prestavi na nedeljo, 6 .11.2016 s pričetkom ob 11:30. uri. Tekma se igra v ŠD Tabor v
Mariboru.
Ta sklep je dokončen.
Sklep BG 021/2016-2017:
Tekma 4. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama KMN Sveta Trojica in
KMN Benedikt, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 6.11.2016 v Benediktu, se zaradi zasedenosti
dvorane in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na soboto, 5.11.2016 s pričetkom ob
15:00. uri. Tekma se igra v ŠD Benedikt v Benediktu.
Ta sklep je dokončen.

V1.0

OBVESTILO

NAV_1617

3

Sklep BG 022/2016-2017:
Tekma 4. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama KMN Sevnica in
Futsal klub Dobovec, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 6.11.2016 v Sevnici, se iz objektivnih
razlogov ekipe Futsal klub Dobovec in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na četrtek,
17.11.2016 s pričetkom ob 17:45. uri. Obenem se menja domačin. Tekma 4. kroga bo odigrana v ŠD
Rogatec v Rogatcu, tekma 11. kroga pa v nedeljo, 22.1.2017 v ŠD Sevnica v Sevnici.
Ta sklep je dokončen.
Sklep BG 023/2016-2017:
Četrta tekma drugega turnirja mladih v kategoriji U 13 skupina vzhod med ekipama Proen Maribor in
KMN Benedikt se po uradni dolžnosti ter na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira
z rezultatom 0:5 v korist ekipe KMN Benedikt.
Ekipo Proen Maribor se preda v disciplinski postopek.
pravni pouk:
Na podlagi 1. alineje 69. člena TP NZS ima »zainteresirani klub« pravico v roku osmih (8) dni od
prejema tega sklepa podati pisno pritožbo na izrečeni sklep drugostopenjskemu organu, to je Komisiji
za pritožbe pri NZS. Pravočasnost vložene pritožbe se ugotavlja po datumu na pošto oddane in na
naslov Komisije za pritožbe pri NZS poslane pošiljke. Pritožbo bo obravnavala Komisija za pritožbe pri
NZS, če bo v pritožbenem roku plačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS št. SI56 3300 0000
0606 726. Odločitev Komisije za pritožbe pri NZS mora biti na podlagi 70. člena TP NZS sprejeta v roku
30 dni od dneva prejema pritožbe.
Sklep BG 024/2016-2017:
Šesta tekma drugega turnirja mladih v kategoriji U 13 skupina vzhod med ekipama Proen Maribor in
KMN Slovenske Gorice se po uradni dolžnosti ter na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS
registrira z rezultatom 0:5 v korist ekipe KMN Slovenske Gorice.
Ekipo Proen Maribor se preda v disciplinski postopek.
Pravni pouk:
Na podlagi 1. alineje 69. člena TP NZS ima »zainteresirani klub« pravico v roku osmih (8) dni od
prejema tega sklepa podati pisno pritožbo na izrečeni sklep drugostopenjskemu organu, to je Komisiji
za pritožbe pri NZS. Pravočasnost vložene pritožbe se ugotavlja po datumu na pošto oddane in na
naslov Komisije za pritožbe pri NZS poslane pošiljke. Pritožbo bo obravnavala Komisija za pritožbe pri
NZS, če bo v pritožbenem roku plačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS št. SI56 3300 0000
0606 726. Odločitev Komisije za pritožbe pri NZS mora biti na podlagi 70. člena TP NZS sprejeta v roku
30 dni od dneva prejema pritožbe.

Nogometna zveza Slovenije
Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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