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VSEBINA
1 – registracija tekem
Z doseženimi rezultati se registrirajo naslednje tekme:
 prvega četrtfinala končnice 1. SFL, odigrane 17.3.2017,
 prve tekme kvalifikacij za 1.SFL, odigrane 17.3.2017,
 drugega polfinala končnice tekmovanja ženske lige, odigrane 18.3.2017,
 drugega polfinala končnice tekmovanja mladih U17, odigrane 18.3.2017,
 20. kroga tekmovanja mladih U 15 vzhod in zahod, odigrane 19.3.2017, razen v nadaljevanju,
 drugega četrtfinala končnice tekmovanja mladih U13, odigrane 18.3.2017,
saj pritožb ni bilo.
2 – morebitne tretje četrtfinalne tekme 1. SFL
Zadolžujemo ekipe, ki bi bili domačini, da rezervirajo dvorane, uredijo prijavo na Upravnih enotah in
takoj po odigranih drugih četrtfinalnih tekmah 1. SFL sporočijo ure igranja morebitnih tretjih tekem.
Datum igranja je torek, 28.3.2017. Taisto zadolžujemo ekipe, ki se bodo uvrstile v polfinale, saj se prvi
polfinalni tekmi igrata že v petek, 31.3.2017. Skladno s Propozicijami sta domačina prvih polfinalnih
tekem bolje uvrščena po rednem delu tekmovanja (enako drugih polfinalnih tekem).
3 – sklep vodje tekmovanj
Vodja tekmovanja je s sklepom potrdil polfinale končnice ženske futsal lige:
Sklep VT 045/2016-2017:
Na podlagi registracij tekem polfinala ženske futsal lige sta se v finale uvrstili ekipi KMN Slovenske
gorice in ŽNK Celje, na tekmi za tretje mesto pa ŽNK Cerkvenjak in ŠD Extrem. Skladno s propozicijami
tega tekmovanja sta domačina prvih tekem finala in za tretje mesto ŽNK Celje in ŠD Extrem, domačina
povratnih tekem finala in za tretje mesto pa KMN Slovenske gorice in ŽNK Cerkvenjak.
Ta sklep je dokončen.
4 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Vodja tekmovanj mladih pa je sprejel naslednje sklepe:
Sklep ML 078/2016-2017:
Tekma 20. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 zahod med ekipama KIX Ajdovščina in KMN
Puntar se po uradni dolžnosti ter na osnovi 54. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z
rezultatom 5:0 v korist ekipe KMN Puntar.
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Obrazložitev :
Ekipa KIX Ajdovščina je na osnovi sklepa disciplinskega sodnika 45-FL/2017, izključena iz nadaljnjega
tekmovanja.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 079/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih polfinalnih tekem in 3. člena 14. odstavka Aneksa k Propozicijam za
Futsal tekmovanja mladih v kategoriji U17 za sezono 2016/2017 sta se v finale zaključnega dela
tekmovanja uvrstili ekipi KMN Meteorplat in KMN Slovenske Gorice.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 080/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih polfinalnih tekem in 3. člena 14. odstavka Aneksa k Propozicijam za
Futsal tekmovanja mladih v kategoriji U17 za sezono 2016/2017 sta se na tekmo za tretje mesto
zaključnega dela tekmovanja uvrstili ekipi NK Imeno Kozje in ŠD Extrem.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 081/2016-2017:
Na podlagi in 3. člena 15. odstavka Aneksa k Propozicijam za Futsal tekmovanja mladih v kategoriji
U17 za sezono 2016/2017 je domačin prve finalne tekme ekipa KMN Meteorplast, domačin druge
finalne tekme pa ekipa KMN Slovenske Gorice.
Prva tekma finala se igra v soboto, 25.3.2017, druga tekma pa v soboto, 8.4.2017.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 082/2016-2017:
Na podlagi in 3. člena 15. odstavka Aneksa k Propozicijam za Futsal tekmovanja mladih v kategoriji
U17 za sezono 2016/2017 je domačin prve tekme za tretje mesto ekipa NK Imeno Kozje, domačin
druge tekme za tretje mesto pa ekipa ŠD Extrem.
Prva tekma se igra v soboto, 25.3.2017, druga tekma pa v soboto, 8.4.2017.
Ta sklep je dokončen
Sklep ML 083/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih četrtfinalnih tekem in 3. člena 13. odstavka Aneksa k Propozicijam
za Futsal tekmovanja U13 za sezono 2016/2017 so se v polfinale zaključnega dela tekmovanja uvrstile
ekipe FC Hiša daril Ptuj , KMN Oplast Kobarid , ŠD Extrem in KMN Meteorplast.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 084/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov četrtfinalnih tekem ,in 3. člena 13. odstavka Aneksa k Propozicijam tekmovanja
za Državno prvenstvo Futsal U13 za sezono 2016/2017 sta polfinalna para v kategoriji U13:
 FC Hiša daril Ptuj : KMN Oplast Kobarid
 ŠD Extrem : KMN Meteorplast
Tekme polfinala se igrata v soboto 25.3 in 1.4.2017.
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Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 085/2016-2017:
Tekma 20. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 15 vzhod med ekipama Kebelj Avto Aleš in KMN
Meteorplast se po uradni dolžnosti ter na osnovi 63. člena prvega odstavka Tekmovalnega pravilnika
NZS registrira z rezultatom 5:0 v korist ekipe KMN Meteorplast.
Ekipo Kebelj Avto Aleš in igralca Sojič Žigo se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Za ekipo Kebelj Avto Aleš je nastopil igralec Sojč Žiga ( 19.04.2002; 88511), kateri ni imel pravico
nastopa po 27. členu Pravilnika NZS za futsal.
Pri registraciji se gleda starostna kategorija igralca: če je igralec letnik 2002 ali 2003 v tekmovalnem
letu 2016/2017, sodi v starostno kategorijo U15. Če takšen igralec zaigra v tekmovanju 2. SKL/SML
(ali v drugem tekmovanju v katerem ne sme), mu preneha pravica nastopa za futsal.
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.

Nogometna zveza Slovenije

Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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