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VSEBINA
1 – registracija tekem
Z doseženimi rezultati se registrirajo naslednje tekme:
 16. kroga 1. SFL, odigrane 17.2.2017,
 15. kroga 2. SFL, odigrane 17. in 18.2.2017,
 17. kroga 2. SFL, odigrane 21.2.2017 v Logatcu,
 9. turnirja ženske futsal lige, odigrane 18.2.2017 v Celju,
 14. kroga tekmovanja mladih U19 vzhod in zahod, odigrane 19.2.2017, razen v nadaljevanju,
 15. kroga tekmovanja mladih U17 zahod, odigrane 18.2.2017,
 16. kroga tekmovanja mladih U 15 vzhod in zahod, odigrane 19.2.2017,
saj pritožb ni bilo.
2 – sklepa vodje tekmovanj
Vodja tekmovanj je sprejel naslednja sklepa:
Sklep VT 037/2016-2017:
Na podlagi 9. odstavka 25. člena Propozicij futsal tekmovanj se morajo vse tekme zadnjih dveh krogov
1. SFL odigrati z začetkom prvega polčasa ob 20:00. uri in z začetkom drugega polčasa ob 20:50. uri.
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 038/2016-2017:
Potrdi se žreb in razpored zaključnega tekmovanja za pokal Terme Olimia 2016/2017 v Podčetrtku:
SOBOTA, 4.3.2017:
 16:30: KMN Bronx Škofije – Gorica Futsal klub
 18:30: Proen Maribor – KMN Sevnica
NEDELJA, 5.3.2017:
 19:00 zmagovalec polfinala 1 – zmagovalec polfinala 2
Ta sklep je dokončen.
Več o zaključnem tekmovanju, na katerem bo v soboto odigran tudi zadnji turnir rednega dela ženske
lige, boste našli v naslednjih obvestilih, sodelujoči klubi bodo podrobnosti prejeli po elektronski pošti.
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3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Vodja tekmovanj mladih je sprejel naslednje sklepe:
Sklep ML 055/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 3. člena 11. odstavka Aneksa k Propozicijam
za Futsal tekmovanja U 17 za sezono 2016/2017 so se v četrtfinale zaključnega dela tekmovanja iz
skupine zahod uvrstile ekipe ŠD Extrem, KMN Oplast Kobarid, FK Zavas Siliko in Puntar.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 056/2016-2017:
Na podlagi uvrstitev rednega dela in 3.člena 12.odstavka Aneksa k Propozicijam tekmovanja Državno
prvenstvo Futsal U 17 za sezono 2016/2017 so četrtfinalni pari tekmovanja U17 naslednji :
 KMN Puntar : KMN Slovenske Gorice
 FK Zavas Siliko : KMN Meteorplast
 NK Imeno Kozje : KMN Oplast Kobarid
 KMN Benedikt : ŠD Extrem
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 057/2016-2017:
Tekma 14. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 19 skupina vzhod med ekipama KMN Benedikt in
Hiša daril Ptuj se po uradni dolžnosti ter na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z
rezultatom 5:0 v korist ekipe KMN Benedikt. Ekipo Hiša daril Ptuj se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa Hiša daril Ptuj 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.
Sklep ML 058/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 3. člena 11. odstavka Aneksa k Propozicijam
za Futsal tekmovanja U 19 za sezono 2016/2017 so se v četrtfinale zaključnega dela tekmovanja iz
skupine Zahod uvrstile ekipe FSK Stripy, KMN Oplast Kobarid, FK Zavas Mkeršmanc in FC Litija.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 059/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 3. člena 11. odstavka Aneksa k Propozicijam
za Futsal tekmovanja U19 za sezono 2016/2017 so se v četrtfinale zaključnega dela tekmovanja iz
skupine Vzhod uvrstile ekipe Kebelj Frizerska hiša Andrejka, KMN Benedikt, FK Dobovec in ŠD Mlinše.
Ta sklep je dokončen.
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Sklep ML 060/2016-2017:
Na podlagi uvrstitev rednega dela in 3. člena 12. odstavka Aneksa k Propozicijam tekmovanja za
Državno prvenstvo Futsal U19 za sezono 2016/2017 so četrtfinalni pari tekmovanja U19 naslednji:





FK Dobovec : FK Zavas Mkeršmanc
ŠD Mlinše : FSK Stripy
FC Litija : Kebelj Frizerska hiša Andrejka
KMN Oplast Kobarid : KMN Benedikt

Tekme četrfinala se igrajo v soboto 5.3. in 12.3.2017.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 061/2016-2017:
Prva tekma četrtfinala tekmovanja mladih v kategoriji U17 med ekipama FK Zavas Silko in KMN
Meteorplast, katera bi morala biti odigrana v soboto, 25.2.2017, se zaradi objektivnih razlogov ekipe
KMN Meteorplast in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na petek, 24.2.2017 s pričetkom
ob 20.30 uri. Tekma se igra v ŠD Antona Martina Slomška na Vrhniki.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 062/2016-2017:
Prva tekma četrtfinala tekmovanja mladih v kategoriji U17 med ekipama KMN Benedikt in ŠD Extrem,
katera bi morala biti odigrana v soboto, 25.2.2017 v ŠD Benedikt v Benediktu, se zaradi zasedenosti
ŠD v Benediktu in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na torek, 28.2.2017 s pričetkom ob
18.30 uri. Tekma se igra v ŠD Benedikt v Benediktu.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 063/2016-2017:
Po pismenem dogovoru med ekipami KMN Sevnica, KMN Slovenske Gorice in Hiša daril Ptuj se na 12.
turnirju mladih v tekmovanju U13 skupina vzhod, kateri se igra v soboto, 25.2.2017, menja ura
igranja 2. in 7. tekme turnirja v Ljutomeru.
Razpored turnirja po opravljeni zamenjavi terminov je naslednji:
DATUM
URA
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

SOBOTA, 25.2.2017 - 12.TURNIR
ORGANIZATOR : KMN METEORPLAST
KMN METEORPLAST
: PROEN MARIBOR
KMN SLOVENSKE GORICE
: FC PTUJ
PROEN MARIBOR
: ŽNK CELJE
FC PTUJ
: KMN SEVNICA
KMN METEORPLAST
: KMN SLOVENSKE GORICE
ŽNK CELJE
: KMN SEVNICA
KMN SLOVENSKE GORICE
: KMN SEVNICA
PROSTI EKIPI: KMN TOMAŽ IN KMN BENEDIKT

Ta sklep je dokončen.

V1.0

OBVESTILO

NAV_1617

4

4 – zaključni del tekmovanj mladih
Ta teden se začenja zaključni del tekmovanja mladih U17, v naslednjih tednih pa tudi drugih tekmovanj
mladih 2016/2017, zato objavljamo v nadaljevanju izpisek določil iz Aneksa k Propozicijam:
 Vse tekme v zaključnem tekmovanju v vseh kategorijah se igrajo 2x20 minut neto časa.
 Način tekmovanja v zaključnem delu je enak pokalnemu sistemu.
 V zaključnem delu napreduje v nadaljnje tekmovanje ekipa, ki v skupnem seštevku obeh
tekem doseže boljši seštevek obeh rezultatov. V primeru, da je seštevek obeh rezultatov
enak, se upošteva za prednost več doseženih zadetkov v gosteh.
 V kolikor je pri seštevku obeh rezultatov enako tudi število doseženih zadetkov v gosteh, o
zmagovalcu odločajo kazenski udarci brez podaljškov. Prvotno se izvajajo po trije kazenski
udarci.
 V četrtfinalu se med seboj pomerijo: 4V : 1Z, 3Z : 2V, 3V : 2Z in 4Z : 1V. Prvo četrtfinalno
tekmo na domačem igrišču odigra slabše uvrščena ekipa posamezne skupine rednega dela,
povratno pa bolje uvrščena ekipa posamezne skupine rednega dela.
 V polfinalu se med seboj pomerijo: zmagovalec četrtfinalne tekme 4V : 1Z proti zmagovalcu
četrtfinalne tekme 3Z : 2V, ter zmagovalec četrtfinalne tekme 3V : 2Z proti zmagovalcu
četrtfinalne tekme 4Z : 1V. Prvo polfinalno tekmo na domačem igrišču odigra slabše uvrščena
ekipa posamezne skupine rednega dela, povratno pa bolje uvrščena ekipa posamezne
skupine rednega dela.


V finale se uvrstita zmagovalni ekipi v polfinalu. Poraženki igrata tekmi za tretje mesto.

 Gostitelj prve finalne tekme in prve tekme za tretje mesto je slabše uvrščena ekipa rednega
dela, gostitelj povratne finalne tekme in povratne tekme za tretje mesto pa bolje uvrščena
ekipa rednega dela. V kolikor se v finale ali v tekmi za tretje mesto uvrstita ekipi, ki sta v
rednem delu dosegla enaki uvrstitvi, se vrstni red gostiteljev določi z žrebom.
Opozorilo:
Na vseh prvih tekmah v zaključnem delu šteje doseženi rezultat (tudi neodločeni) kot končni rezultat.

Nogometna zveza Slovenije

Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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