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KAZALO
1 – uvod
2 – sklep o zamenjavi gostiteljev 1. SFL
3 – barve športne opreme
VSEBINA
1 – uvod
Pozdravljeni pred začetkom nove tekmovalne sezone 2017/2018. Kot smo klube obvestili po
elektronski pošti bo TLS tudi v novi sezoni pripravljal obvestila, v katerih pa vas ne bomo več opozarjali
in ponavljali določila iz pravilnikov in drugih aktov, ki jih najdete na uradnih spletnih straneh NZS. V
obvestilih bomo objavljali samo sklepe vodij tekmovanj in potrebne informacije, ki niso zajete v
pravilnikih in drugih aktih. Zaradi tega obvestila TLS ne bodo izhajala vsak četrtek, če ne bo sklepov v
določenem tednu.
Pri tem vas obveščamo, da bodo vse tekme registrirane z doseženimi rezultati avtomatično v kolikor v
predpisanem roku ne bo podana uradna pritožba, razen tekem, ki bodo registrirane po uradni
dolžnosti.
Kot ste že obveščeni, bo v novi sezoni v 1. SFL nastopilo 9 ekip, ker je tik pred začetkom izstopil KMN
Puntar in s tem onemogočil popolnitev lige z drugim klubom, ker so časovni roki za spremembe
prekratki. KMN Puntar je predan v disciplinski postopek. V novi sezoni v 2. SFL bo nastopilo 10 ekip.
2 – sklep o zamenjavi gostiteljev 1. SFL
Sklep VT 01/2017-2018:
Na podlagi pismenega sporazuma med kluboma, ki je bil posredovan dne, 28.07.2017 in 05.08.2017, se
zaradi zasedenosti dvorane v Sevnici, zamenjata gostitelja medsebojnih tekem med ekipama KMN
Sevnica in FC Litija v rednem delu tekmovanja 1. SFL:
- 4. krog, 29.09.2017: gostitelj KMN Sevnica,
- 13. krog, 08.12.2017: gostitelj FC Litija.
Ta sklep je dokončen.
3 – barve športne opreme
Pri pregledu prijav, kar je razvidno tudi iz adresarja posredovanega klubom po elektronski pošti, je
ugotovljeno, da ima več ekip enako osnovno barvo dresov. Zato zadolžujemo ekipe, da nekaj dni pred
vsako tekmo preverijo in po potrebi uskladijo barve dresov, oziroma celotne opreme. V kolikor
dogovora ne bo, bodo ekipe predane v disciplinski postopek.
V novi sezoni želimo vsem akterjem čim več uspehov, dobro in korektno sodelovanje ter Fair Play!
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Nogometna zveza Slovenije

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