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VSEBINA
1 – registracija tekem
Z doseženimi rezultati se registrirajo tekme:
 prvega četrtfinala v Sevnici, Škofji Loki in na Škofijah, odigrane 25.11.2016,
 zaostalega 2. kroga tekmovanja mladih U19 vzhod v Zagorju, odigrane 27.11.2016,
 7. kroga tekmovanja U17 vzhod na Ptuju in v Podčetrtku , odigrane 26. in 28.11.2016,
 7. kroga tekmovanja U17 zahod, odigrane 26.11.2016,
 7. kroga tekmovanj mladih U15, odigrane 27.11.2016,
saj pritožb ni bilo.
2 – zamenjava gostiteljev
Vodja tekmovanja je sprejel sklep o zamenjavi gostiteljev tekme 2. SFL:
sklep VT 025/2016-2017:
Na podlagi pismenega dogovora med kluboma se zaradi zasedenosti dvorane v Logatcu zamenjata
gostitelja tekem 9. in 18. kroga 2. SFL med ekipama Dlan Logatec in Kix Ajdovščina. Gostitelj njune
medsebojne tekme v 9. krogu bo Kix Ajdovščina, tekma pa bo odigrana v rezervni dvorani gostitelja v
Dobravljah v soboto, 10.12.2016 ob 20:00. uri. Gostitelj v 18. krogu (10 ali 11.3.2017) bo Dlan Logatec.
Ta sklep je dokončen.
Opomnik klubom:
Igralci, izključeni v prejšnjem prvenstvenem krogu, ki so svoje izrečene kazni prepovedi nastopa na eni
tekmi odslužili na prvih četrtfinalnih tekmah pokala, lahko nastopajo v prihajajočem prvenstvenem
krogu, saj se kazni zaradi izključitev prenašajo iz prvenstvenega v pokalno tekmovanje in obratno.
Zaradi tega pravila tudi nimajo pravice nastopa igralci, izključeni na prvih četrtfinalnih tekmah pokala.
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
Vodja tekmovanja mladih je sprejel naslednja sklepa:
Sklep ML 035/2016-2017:
Tekma 7. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina zahod med ekipama KMN Oplast Kobarid
in FK Zavas, katera bi morala biti odigrana v soboto 26.11.2016 v ŠD Kobarid v Kobaridu, se zaradi
zasedenosti dvorane in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na nedeljo, 27.11.2016 s
pričetkom ob 15:00. uri. Tekma se igra v ŠD Kobarid v Kobaridu.
Ta sklep je dokončen.
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Sklep ML 036/2016-2017:
Tekma 8. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama FC Ptuj in KMN
Meteorplast, katera bi morala biti odigrana v soboto, 03.12.2016 v ŠD Center na Ptuju se zaradi
objektivnih razlogov ekipe KMN Meteorplast in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na
petek, 2.12.2016 s pričetkom ob 20:15. uri. Tekma se igra v ŠD Center na Ptuju.
Ta sklep je dokončen.
4 – prijateljski tekmi Slovenija-Italija
V začetku naslednjega tedna bo v Sloveniji gostovala bivša evropska prvakinja, reprezentanca Italije,
ki bo z našo odigrala dve uradni prijateljski tekmi:
 v torek, 06.12.2016 ob 19:00. uri v Tolminu in
 v sredo, 07.12.2016 ob 19:00. uri v Ajdovščini.
Slovenija bo odigrala 230. In 231. uradno tekmo. Proti Italiji se je doslej pomerila šestkrat, nazadnje
jo je premagala na evropskem prvenstvu leta 2014 v Belgiji, kjer se je uvrstila v četrtfinale, Italija pa je
bila na koncu prva. Slovenija zaseda na najnovejši uradni lestvici FIFA-e 12. mesto (Italija je peta).
Vstopnina znaša 4,00 € in je namenjena otrokom v OŠ Tolmin in Ajdovščina za njihovo dejavnost.
Vabljeni!

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