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VSEBINA
1 – registracija tekem
Z doseženimi rezultati se registrirajo naslednje tekme:
 drugega in tretjega četrtfinala končnice 1. SFL, odigrane 24.3.2017 in 28.3.2017,
 druge tekme kvalifikacij za 1.SFL, odigrane 25.3.2017,
 prvega finala in prve tekme za tretje mesto končnice ženske lige, odigrane 25.3.2017,
 prvega polfinala končnice tekmovanja mladih U19, odigrane 26.3.2017,
 21. kroga tekmovanja mladih U 15 vzhod in zahod, odigrane 26.3.2017, razen v nadaljevanju,
 prvega polfinala končnice tekmovanja mladih U13, odigrane 25.3.2017,
saj pritožb ni bilo.
2 – sklepi vodje tekmovanj
Vodja tekmovanja je sprejel naslednje sklepe:
Sklep VT 048/2016-2017:
Prekliče se sklep VT 047/2016-2017 o terminu prve polfinalne tekme končnice 1. SFL med ekipama FC
Litija in KMN Bronx Škofije, ki je bil objavljen v obvestilu št. 036/2016-2017, ker je bil sprejet brez
pismenega soglasja ekipe KMN Bronx Škofije.
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 049/2016-2017:
Na podlagi pismenega sporazuma med ekipama se zaradi zasedenih dvoran ekipe FC Litija zamenja
gostitelj prve in tretje polfinalne tekme končnice 1. SFL med ekipama FC Litija in KMN Bronx Škofije.
Polfinale med zgoraj navedenima ekipama se igra:
 prva tekma: petek, 31.3.2017 na Škofijah,
 druga tekma: torek, 11.4.2017 v Litiji,
 tretja tekma: petek, 14.4.2017 v Litiji,
 morebitna četrta tekma: torek, 18.4.2017 na Škofijah,
 morebitna peta tekma: petek, 21.4.2017 v Litiji.
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 050/2016-2017:
Na podlagi registracije tekem kvalifikacij za 1. SFL si je obstanek zagotovila ekipa KMN Benedikt.
Ta sklep je dokončen.
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3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Vodja tekmovanj mladih pa je sprejel naslednje sklepe:
Sklep ML 086/2016-2017:
Tekma 21. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 zahod med ekipama KMN Oplast in KIX
Ajdovščina in se po uradni dolžnosti ter na osnovi 54. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z
rezultatom 5:0 v korist ekipe KMN Oplast Kobarid.
Obrazložitev :
Ekipa KIX Ajdovščina je na osnovi sklepa disciplinskega sodnika 45-FL/2017, izključena iz nadaljnjega
tekmovanja
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 087/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 3. člena 11. odstavka Aneksa k Propozicijam
za Futsal tekmovanja U15 za sezono 2016/2017 so se v četrtfinale zaključnega dela tekmovanja iz
skupine vzhod uvrstile ekipe KMN Slovenske Gorice, KMN Meteorplast, FC Kebelj in FC Hiša daril Ptuj.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 088/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 3. člena 11. odstavka Aneksa k Propozicijam
za Futsal tekmovanja U15 za sezono 2016/2017 so se v četrtfinale zaključnega dela tekmovanja iz
skupine zahod uvrstile ekipe ŠD Extrem A , ŠD Extem B, in KMN Bronx Škofije.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 089/2016-2017:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 3. člena 11. odstavka Aneksa k Propozicijam
za Futsal tekmovanja U15 za sezono 2016/2017 se je v četrtfinale zaključnega dela kot četrta ekipa
uvrstila tudi ekipa KIX Ajdovščina. Ker pa je bila na osnovi sklepa disciplinskega sodnika 45-FL/2017
izključena iz nadaljnjega tekmovanja, se je kot četrta ekipa rednega dela tekmovanja uvrstila v
četrtfinale ekipa KMN Puntar, katera je po rednem delu zasedla peto mesto.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 090/2016-2017:
Na podlagi uvrstitev rednega dela in 3. člena 12. odstavka Aneksa k Propozicijam tekmovanja za
Državno prvenstvo Futsal U15 za sezono 2016/2017 so četrtfinalni pari tekmovanja U15:
 KMN Puntar : KMN Slovenske Gorice
 ŠD Extrem B : KMN Meteorplast
 FC Hiša daril Ptuj : KMN Bronx Škofije
 FC Kebelj : ŠD Extrem A
Tekme četrfinala se igrajo v nedeljo, 2.4. in 9.4.2017.
Ta sklep je dokončen.
Nogometna zveza Slovenije
Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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