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KAZALO
1 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Vodja tekmovanj mladih je sprejel naslednje sklepe:
Sklep ML 075/2016-2017:
Povratna četrfinalna tekma mladih v kategoriji U 19 med ekipama FSK Stripy in ŠD Mlinše se po
uradni dolžnosti ter na osnovi 27. člena 5. odstavek Propozicij futsal tekmovanj za sezono 2016/2017
in na osnovi 22. člena 3. odstavek Disciplinskega pravilnika NZS registrira z rezultatom 5:0 v korist
ekipe ŠD Mlinše.
Ekipo FSK Stripy ter igralca te ekipe Mohorič Andreja se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Za ekipo FSK Stripy je na povratni četrtfinalni tekmi mladih v kategoriji U 19 med ekipama FSK Stripy
in ŠD Mlinše, katera je bila odigrana v nedeljo, 12.3.2017 s pričetkom ob 19.00 uri v ŠD Trata v Škofji
Loki, igral igralec Mohorič Andrej (reg.številka 80119), čeprav je v tem vikendu prestajal kazen štirih
rumenih kartonov v članski ekipi.
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 076/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih četrtfinalnih tekem in 3. člena 13. odstavka Aneksa k Propozicijam za
Futsal tekmovanja U19 za sezono 2016/2017 ter registracije tekme po uradni dolžnosti so se v
polfinale zaključnega dela tega tekmovanja uvrstile ekipe FC Litija, ŠD Mlinše, KMN Oplast Kobarid in
KMN Dobovec.

Sklep ML 077/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih četrtfinalnih tekem in 3. člena 13. odstavka Aneksa k Propozicijam za
Futsal tekmovanja U19 za sezono 2016/2017 ter registracije tekme po uradni dolžnosti sta polfinalna
para tekmovanja mladih v kategoriji U19 naslednja:
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 ŠD Mlinše : FC Litija
 KMN Oplast Kobarid : FK Dobovec
Tekme polfinala se igrajo v nedeljo, 26.3. in 2.4.2017.

Nogometna zveza Slovenije

Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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Pripravil: Stane Kokalj
referent za futsal
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