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VSEBINA
1 – registracija tekem
Z doseženimi rezultati se registrirajo naslednje tekme:
 Polfinala in finala za pokal Terme Olimia, odigrane 4.in 5.3.2017 v Podčetrtku,
 17. kroga 2. SFL, odigrane 3. in 4.3.2017,
 10. turnirja ženske lige, odigrane 4.3.2017 v Podčetrtku,
 prvega četrtfinala končnice tekmovanja mladih U19, odigrane 5.3.2017,
 drugega četrtfinala končnice tekmovanja mladih U17, odigrane 4.3.2017, razen v nadaljevanju,
 18. kroga tekmovanja mladih U 15 vzhod in zahod, odigrane 5.3.2017,
saj pritožb ni bilo.
2 –kvalifikacije za 1. SFL
Vodja tekmovanja je sprejel sklep in pripravil navodila pred kvalifikacijami za 1. SFL:
Sklep VT 040/2016-2017:
Domačin prve tekme kvalifikacij za 1. SFL je deveto uvrščena ekipa tekmovanja 1. SFL, domačin
povratne tekme pa drugo uvrščena ekipa tekmovanja 2. SFL. Žreb je na podlagi 19. odstavka 33. člena
Poropozicij za futsal tekmovanja opravljen v polčasu druge polfinalne tekme za pokal Terme Olimia
dne, 4.3.2017 v Podčetrtku.
Ta sklep je dokončen.
Navodila:
 V kvalifikacijah se igra po pokalnem sistemu;
 klube zavezujemo, da uredijo in nemudoma sporočijo čas igranja domačih tekem;
 prva tekma se igra 17. ali 18.3.2017, povratna tekma pa 24. ali 25.3.2017;
 ko bosta znana nasprotnika, obvezno preverite barve dresov in športne opreme, ki jih najdete
na spletni strani v adresarjih 1. in 2. SFL;
 rumeni kartoni, ki so izrečeni ekipama v 1. in 2. SFL, štejejo naprej, zato bodite pazljivi pri
evidentiranju, saj sami odgovarjate za morebitne kršitve;
 zgornje velja tudi za morebitne rdeče kartone in druge disciplinske kazni igralcem in uradnim
osebam;
 v kvalifikacijah veljajo sodniške in delegatske takse enake kot v 2. SFL, oziroma kot na pokalnih
tekmah, kjer sta nasprotnika klub prve in klub druge lige; stroške krijeta kluba domačina;
 v kvalifikacijah je obvezno snemanje tekem in vodenje aplikacije "rezultati v živo".
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3 – sklepa k članskim tekmovanjem
Vodja tekmovanja je sprejel tudi sklepa, ki se nanašata na končani tekmovanji za pokal Terme Olimia
in redni del ženske lige:
Sklep VT 041/2016-2017:
Potrdi se končni vrstni red tekmovanja za Pokal Terme Olimia. Pokalni zmagovalec Slovenije za sezono
2016/2017 je Proen Maribor. Drugi je KMN Bronx Škofije, tretja pa KMN Sevnica in Gorica Futsal klub.
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 042/2016-2017:
Potrdi se končni vrstni red rednega dela tekmovanja ženske futsal lige za sezono 2016/2017, na osnovi
katerega sta polfinalna para v končnici:
 ŠD Extrem : KMN Slovenske gorice
 ŽNK Cerkvenjak : ŽNK Celje
Ta sklep je dokončen.
Opomnik:
 V končnici se igrata po dve tekmi po pokalnem sistemu; igrata se tudi tekmi za tretje mesto;
 igralni čas vseh tekem v končnici je 2x20 minut neto časa.
4 – sklepi k tekmovanjem mladih
Vodja tekmovanj mladih pa je sprejel naslednje sklepe:
Sklep ML 069/2016-2017:
Povratna tekma četrtfinala tekmovanja mladih v kategoriji U 17 med ekipama KMN Slovenske Gorice
in KMN Puntar se po uradni dolžnosti ter na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z
rezultatom 5:0 v korist ekipe KMN Slovenske Gorice.
Ekipo KMN Puntar se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa KMN Puntar 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 070/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih četrtfinalnih tekem in 3. člena 13. odstavka Aneksa k propozicijam za
futsal tekmovanja U17 za sezono 2016/2017 so se v polfinale zaključnega dela tekmovanja uvrstile
ekipe ŠD Extrem, KMN Meteorplast, NK Imeno-Kozje in KMN Slovenske gorice.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 071/2016-2017:
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Na podlagi zapisnikov odigranih četrtfinalnih tekem in 3. člena 13. odstavka Aneksa k propozicijam za
futsal tekmovanja U17 za sezono 2016/2017 sta polfinalna para tekmovanja mladih v kategoriji U17:
 NK Imeno Kozje : KMN Slovenske Gorice
 KMN Meteorplast : ŠD Extrem
Tekme polfinala se igrajo v soboto 11.3 in 18.3.2017
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 072/2016-2017:
Povratna tekma polfinala tekmovanja mladih v kategoriji U17 med ekipama NK Imeno Kozje in KMN
Slovenske gorice, katera bi morala biti odigrana v soboto, 11.3.2017 v ŠD Podčetrtek v Podčetrtku se
zaradi zasedenosti dvorane in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na ponedeljek,
13.3.2017 s pričetkom ob 18:00. uri. Tekma se igra v ŠD Podčetrtek v Podčetrtku.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 073/2016-2017:
Povratna tekma četrtfinala tekmovanja mladih v kategoriji U13 med ekipama ŠD Extrem A in KMN
Sevnica, katera bi morala biti odigrana v soboto, 18.3.2017 v ŠD Sodražica v Sodražici, se zaradi
objektivnih razlogov ekipe KMN Sevnica in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na sredo,
15.3.2017 s pričetkom ob 17:30. uri. Tekma se igra v ŠD Sodražica v Sodražici.
Ta sklep je dokončen.

Nogometna zveza Slovenije
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