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KAZALO
1 – registracija tekem
2 – sklepa vodje tekmovanj mladih
3 – važna opozorila klubom
VSEBINA
1 – registracija tekem
Z doseženimi rezultati se registrirajo naslednje tekme:
 12. kroga 1. SFL, odigrane 20.1.2017,
 10. kroga 2. SFL na Ptuju, odigrane 14.1.2017,
 11. kroga 2. SFL, odigrane 20. in 21.1.2017,
 11. kroga tekmovanja mladih U19 vzhod in zahod, odigrane 22.1.2017,
 11. kroga tekmovanja mladih U17 vzhod in zahod, odigrane 21.1.2017,
 12. kroga tekmovanja mladih U 15 vzhod in zahod, odigrane 22.1.2017, razen tekme po sklepu
v nadaljevanju,
 9. turnirja tekmovanja mladih U13 vzhod, odigrane 21.1.2017 v Benediktu,
saj pritožb ni bilo.
2 – sklepa vodje tekmovanj mladih
Vodja tekmovanj mladih je sprejel naslednja sklepa:
Sklep ML 047/2016-2017:
Tekma 12. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 skupina zahod med ekipama KMN Oplast Kobarid
in FK Dobrepolje se po uradni dolžnosti ter na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira
z rezultatom 5:0 v korist ekipe KMN Oplast Kobarid.
Ekipo KMN Puntar se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa FK Dobrepolje ni prišla na tekmo.
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.
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Sklep ML 048/2016-2017:
Tekma 12. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama KMN Benedikt in
Hiša daril Ptuj, katera bi morala biti odigrana v soboto, 28.1.2017 v Benediktu, se zaradi zasedenosti
dvorane in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na torek, 31.1.2017 s pričetkom ob 18.30
uri. Tekma se igra v ŠD v Benedikt.
Ta sklep je dokončen.
3 – važna opozorila klubom
Opozarjamo klube 1. SFL na že znano pravilo, da se rumeni kartoni, prepovedi nastopa in disciplinske
kazni vodijo po vrstnem redu odigravanja tekem. To velja tudi v primeru preloženega 13. kroga, po
katerem bodo naslednji petek najprej odigrane tekme rednega 14. kroga, preložene tekme 13. kroga
pa v torek in sredo, 07. in 08.2.2017.
Klubi sami vodite evidenco kartonov in prepovedi nastopov ter odgovarjate za kršitve, tudi v primeru
morebitne napačne objave na spletni strani. To velja tudi za primere, da vas ob pisanju zapisnika pred
tekmo program opozori na nedovoljen nastop, saj se izključno vi odločite, ali boste pri prijavi vztrajali.
Zgoraj zapisano velja smiselno tudi za ostala tekmovanja.
Klubom 1. SFL naj spomnimo tudi, da pravočasno zagotovijo dvorane in ure začetkov tekem v zadnjih
dveh krogih rednega dela tekmovanja. Vse tekme 17. In 18. kroga se morajo začeti na petek ob 20. uri.
Dodajamo še eno že znano opozorilo: v kolikor igralec prestaja kazen zaradi kvote rumenih kartonov,
lahko igra v drugih starostnih kategorijah tudi isti vikend. Pravilo o tem, da mora počivati celoten
vikend pa seveda velja v vseh primerih, ko igralec prestaja prepoved nastopa zaradi rdečih kartonov.
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