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VSEBINA
1 – registracija tekem
Z doseženimi rezultati se registrirajo naslednje tekme:
 12. kroga 2. SFL, odigrane 27. in 28.1.2017,
 12. kroga tekmovanja mladih U19 vzhod in zahod, odigrane 29.1.2017, razen tekme po sklepu
v nadaljevanju,
 12. kroga tekmovanja mladih U17 vzhod in zahod, odigrane 28.1.2017,
 13. kroga tekmovanja mladih U 15 vzhod in zahod, odigrane 29.1.2017,
 10. turnirja tekmovanja mladih U13 vzhod, odigrane 28.1.2017 v Voličini,
 8. turnirja tekmovanja mladih U13 zahod, odigrane 28.1.2017 v Kobaridu,
 6. turnirja ženske futsal lige, odigrane 28.1.2017 na Vrhniki,
saj pritožb ni bilo.
2 – delegiranje tekme 2. SFL v Logatcu
Vodja tekmovanj je sprejel sklep o delegiranju tekme 2. SFL:
Sklep VT 033/2016-2017:
Tekma 17. kroga 2. SFL med ekipama Dlan Logatec in Gorica Futsal klub, katera je s tekmovalnim
koledarjem določena za 02.03.2017, se odigra v torek, 21.02.2017 z začetkom ob 21. uri v ŠD Logatec.
Ta sklep je v skladu s 16. členom Tekmovalnega pravilnika NZS sprejet zaradi sočasnega nastopa ekipe
Gorica Futsal klub na zaključnem tekmovanju za pokal Terme Olimia v Podčetrtku in zaradi zagotovitve
regularnosti tekmovanja, zato se mora ta tekma odigrati v naprej.
Ta sklep je dokončen.
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
Vodja tekmovanj mladih je sprejel naslednja sklepa:
Sklep ML 049/2016-2017:
Zaradi zasedenosti ŠD Center na Ptuju se na podlagi pismenega sporazuma med ekipama menja
gostitelj tekme 13. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama Hiša daril
Ptuj in KMN Slovenske Gorice. Tekma se igra v Voličini dne, 4.2.2017 s pričetkom ob 17:00. uri.
Ta sklep je dokončen.
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Sklep ML 050/2016-2017:
Tekma 12. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 19 skupina vzhod med ekipama KMN Sveta trojica
in FK Dobovec se po uradni dolžnosti ter na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z
rezultatom 5:0 v korist ekipe FK Dobovec.
Ekipo KMN Sveta trojica se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa KMN Sveta trojica 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.
4 – opozorilo o kartonih novih igralcev
Tokrat opozarjamo klube na obveznost, da so odgovorni za vodenje rumenih kartonov (ali drugih
kazni), katere so prejeli njihovi novi igralci, ki so v dosedanjem delu te sezone nastopali za druge klube
(prestopi, posojeni igralci). To velja tudi za primere morebitnih napak v računalniškem programu,
oziroma pri objavah na spletni strani, ki so zgolj informativne. Skratka, tudi za evidenco rumenih
kartonov teh igralcev so odgovorni klubi, kar določajo tudi Propozicije tekmovanja za futsal (27. člen).
5 – pojasnilo pravila minute odmora
V zadnjem času se je pojavilo vprašanje glede zahteve in odobritve minute odmora na futsal tekmah,
zato objavljamo pojasnilo sodniškega odbora:
V kolikor minuto odmora istočasno, oziroma med eno in drugo prekinitvijo igre zahtevata obe ekipi,
ima prednost ekipa, ki ima žogo ob prvi prekinitvi igre. Nasprotna ekipa v danem primeru lahko prekliče
svojo zahtevo in pravico do minute odmora uporabi kasneje. Torej lahko umakne kartonček v kolikor
minute odmora v tistem delu tekme še ni dobila. S pravili igre ni opredeljeno, da ekipa v danem primeru
ne bi smela spremeniti svoje odločitve.
6 – novice na spletni strani
V minulih dneh smo ljubitelji futsala prišli na svoj račun. Člani so zmagali na Poljskem, Uefa je dodelila
razvojni turnir U17 Sloveniji, za nameček se nadaljuje selekcioniranje U17, zbrala se bo selekcija U19.
Pred nami so trije zaporedni krogi 1. SFL in nadaljevanje ostalih tekmovanj. O vsem tem boste lahko
brali tudi na www.futsal.si, kjer smo vnovič vzpostavili sekcijo novic, ki vas pričaka na glavni strani. Tu
bodo po novem zbrane vse novice, ki so povezane s futsalom, dodan pa je tudi arhiv.
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