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KAZALO
1 – sklep o preloženi tekmi 1. SFL
2 – sklepi o preloženih tekmah mladih
VSEBINA
1 – sklep o preloženi tekmi 1. SFL
Sklep VT 05/2017-2018:
Preložena tekma 6. kroga 1. SFL med ekipama Futurenet Maribor in FC Ivančna Gorica, ki je s
tekmovalnim koledarjem določena za igranje dne, 13.10.2017, se zaradi nastopa in organizacije turnirja
za UEFA pokal v Mariboru odigra v torek, 17.10.2017 ob 20.30. uri v Športni dvorani Tabor v Mariboru.
Ta sklep je dokončen.
2 – sklepi o preloženih tekmah mladih
Sklep ML 001/2017-2018:
Tekma 1.kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama KMN Meteorplast in
Benedikt Avtodeli Džauš, katera bi morala biti odigrana v soboto, 7.10.2017 v ŠD OŠ Ivan Cankar v
Ljutomeru, se ob pismenim dogovoru med ekipama prestavi na četrtek, 12.10.2017 s pričetkom ob
18.30. uri. Obenem se ob pismenem dogovoru med ekipama menja tudi domačin prve tekme in sicer
se tekma 1.kroga igra v ŠD Benedikt v Benediktu, tekma 8. kroga pa se odigra v soboto, 2.12.2017 s
pričetkom ob 16.00. uri v ŠD OŠ Ivan Cankar v Ljutomeru.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 002/2017-2018:
Zaradi zasedenosti ŠD Logatec v Logatcu se na podlagi pismenega sporazuma med ekipama menja
gostitelj tekme tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina zahod med ekipama Dlan Logatec in
Siliko Mkeršmanc in sicer se tekma 1. kroga igra v ŠD OŠ Antona Martina Slomška na Vrhniki dne,
8.10.2017 s pričetkom ob 18.30. uri, tekma 10. kroga pa v ŠD Logatec v Logatcu dne, 17.12.2017.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 003/2017-2018:
Zaradi zasedenosti ŠD Franceta Bevka v Tolminu se na podlagi pismenega sporazuma med ekipama
menja gostitelj tekme tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina zahod med ekipama KMN Puntar
in KMN Bronx Škofije in sicer se tekma 2. kroga igra v ŠD Franceta Bevka v Tolminu dne, 14.10.2017,
tekma 9. kroga pa se igra v ŠD Burja v Škofijah dne, 16.12.2017 s pričetkom ob 18.15. uri.
Ta sklep je dokončen.
Nogometna zveza Slovenije

Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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Bojan Gliha l.r.
Vodja tekmovanj mladih
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