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– registracija tekem
– žreb domačinov kvalifikacij za 1. SFL
– sklepi vodje tekmovanj mladih
– obvezna snemanja tekem

VSEBINA
1 – registracija tekem
Z doseženimi rezultati se registrirajo naslednje tekme:
 17. kroga 1. SFL, odigrane 24.2.2017,
 16. kroga 2. SFL, odigrane 24. in 25.2.2017,
 prvega četrtfinala končnice tekmovanja mladih U17, odigrane 24., 25. in 28.2.2017,
 17. kroga tekmovanja mladih U 15 vzhod in zahod, odigrane 26.2.2017,
 12. turnirja tekmovanja mladih U13 vzhod, odigrane 25.2.2017 v Ljutomeru,
 10. turnirja tekmovanja mladih U13 zahod, odigrane 25.2.2017 na Škofijah,
saj pritožb ni bilo.

2 – žreb domačinov kvalifikacij za 1. SFL
Ker se po tekmovalnem koledarju takoj po končanem zadnjem krogu rednih tekmovanj v 1. In 2. SFL
igrajo kvalifikacije, je zaradi pravočasne rezervacije dvoran vodja tekmovanja sprejel naslednji sklep:
Sklep VT 039/2016-2017:
Na podlagi 19. odstavka 33. člena Propozicij za futsal tekmovanja 2016/2017 bo žreb vrstnega reda
domačinov kvalifikacij za 1. SFL opravljen v polčasu druge polfinalne tekme za pokal Terme Olimia med
ekipama Proen Maribor in KMN Sevnica, v soboto, 4.3.2017 okrog 19:10. ure v ŠD Podčetrtek.
V žrebu bosta ekipi, ki se bosta imenovali: 9. uvrščena ekipa 1. SFL in 2. uvrščena ekipa 2. SFL. Termin
prve kvalifikacijske tekme je 17. ali 18.3.2017, povratne kvalifikacijske tekme pa 24. ali 25.3.2017.
Ta sklep je dokončen.
3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Vodja tekmovanj mladih je sprejel naslednje sklepe:
Sklep ML 064/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 3. člena, 11. odstavka Aneksa k Propozicijam
za Futsal tekmovanja U13 za sezono 2016/2017 so se v četrtfinale zaključnega dela tekmovanja iz
skupine zahod uvrstile ekipe ŠD Extrem A, KMN Oplast Kobarid, FC Litija in KMN Bronx Škofije.
Ta sklep je dokončen.
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Sklep ML 065/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 3. člena, 11. odstavka Aneksa k Propozicijam
za Futsal tekmovanja U13 za sezono 2016/2017 so se v četrtfinale zaključnega dela tekmovanja iz
skupine vzhod uvrstile ekipe KMN Slovenske gorice, KMN Meteorplast, KMN Sevnica in FC Hiša daril
Ptuj.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 066/2016-2017:
Na podlagi uvrstitev rednega dela in 3. člena, 12. odstavka Aneksa k Propozicijam tekmovanja za
državno prvenstvo Futsal U13 za sezono 2016/2017 so četrtfinalni pari zaključnega tekmovanja U17:





KMN Slovenske gorice – KMN Oplast Kobarid
FC Litija – KMN Meteorplast
KMN Bronx Škofije – FC Hiša daril Ptuj
KMN Sevnica – ŠD Extrem A

Tekme četrfinala se igrajo v soboto, 11.3 in 18.3.2017.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 067/2016-2017:
Tekma 17. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 skupina zahod med ekipama ŠD Extrem A in
KMN Oplast Kobarid se po uradni dolžnosti ter na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS
registrira z rezultatom 5:0 v korist ekipe ŠD Extrem A.
Ekipo KMN Oplast Kobarid se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa KMN Oplast Kobarid iz neopravičenega razloga 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 068/2016-2017:
Povratna tekma četrtfinala zaključnega tekmovanja mladih v kategoriji U17 med ekipama ŠD Extrem
in KMN Benedikt, katera bi morala biti odigrana v soboto, 4.3.2017 v ŠD Sodražica v Sodražici, se
zaradi objektivnih razlogov ekipe KMN Benedikt in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na
petek, 3.3.2017 s pričetkom ob 17:30. uri. Tekma se igra v ŠD Sodražica v Sodražici.
Ta sklep je dokončen.
4 – obvezna snemanja tekem
V obvestilih prejšnji četrtek smo objavili izpisek določil za končnice tekmovanj mladih. Tokrat pa naj vas
spomnimo, da je potrebno vse tekme vključno od polfinala snemati, kar velja tudi za prihajajočo
končnico ženske futsal lige. Posnetke je potrebno naložiti po navodilih, ki so bila klubom posredovana
pred dnevi po elektronski pošti. Še enkrat prosimo vse klube, da zadevo vzamete resno, ne tako kot v
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prejšnji sezoni, ko ste našli številne izgovore. Tokrat bomo klube predali v disciplinski postopek. Za
nalaganje posnetkov in druge informacije se lahko obrnete na Marka Premrla po telefonu 031 200 501.
Posnetki bodo uporabljeni tudi za TV oddajo Futsal magazin.
Dodajamo, da je obvezno tudi snemanje obeh kvalifikacijskih tekem za 1. SFL.

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