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KAZALO
1 – registracija tekem
2 – sklep vodje tekmovanj
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – registracija tekem
Z doseženimi rezultati se registrirajo naslednje tekme:
 13. kroga 1. SFL, odigrane 8.2.2017,
 15. kroga 1. SFL, odigrane 10.2.2017,
 14. kroga 2. SFL, odigrane 10. in 11.2.2017,
 8. turnirja ženske futsal lige, odigrane 11.2.2017 v Voličini,
 13. kroga tekmovanja mladih U19 vzhod in zahod, odigrane 12.2.2017,
 14. kroga tekmovanja mladih U17 vzhod in zahod, odigrane 11.2.2017,
 15. kroga tekmovanja mladih U 15 vzhod in zahod, odigrane 12.2.2017,
 9. turnirja tekmovanja mladih U13 zahod, odigrane 11.2.2017 v Kobaridu,
saj pritožb ni bilo.
2 – sklep vodje tekmovanj
Vodja tekmovanj je sprejel naslednji sklep k tekmi ženske futsal lige:
Sklep VT 035/2016-2017:
Skladno s 30. členom Tekmovalnega pravilnika NZS se popravi zapisnik tekme 15. kroga na 8. turnirju
ženske futsal lige med ekipama ŠD Extrem in KMN Slovenske gorice, ki je odigrana dne, 11.2.2017 v
Voličini. V zapisnik se dopiše izrečeni rumeni karton igralki ekipe ŠD Extrem s številko 23 Gerjol Poloni.
Ta sklep je dokončen.
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
Vodja tekmovanj mladih pa je sprejel naslednja sklepa:
Sklep ML 053/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 11. odstavka 3. člena Aneksa k propozicijam
za futsal tekmovanja 2016/2017 so se v četrtfinale zaključnega dela tekmovanja U17 iz skupine vzhod
uvrstile ekipe KMN Slovenske gorice, KMN Meteorplast, NK Imeno-Kozje in KMN Benedikt.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 052/2016-2017:
Tekma 16. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 skupina vzhod med ekipama PROEN Maribor in
KMN Slovenske Gorice, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 19.2.2017 v ŠD Tabor v Mariboru, se
zaradi objektivnih razlogov ekipe PROEN Maribor in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi
na četrtek, 23.2.2017 s pričetkom ob 16.00. uri. Tekma se igra v ŠD Tabor v Mariboru.
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Ta sklep je dokončen.

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