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KAZALO
1 – sklep o registraciji tekme ŽFL
2 – sklep o zamenjavi gostiteljev 1. SFL
3 – sklep o registraciji tekme U19 zahod
4 – drugi sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – sklep o registraciji tekme ŽFL
Sklep VT 06/2018-2019:
Tekma 2. kroga ŽFL med ekipama ŽNK Vrhnika in ŽNK Celje, ki je odigrana dne, 7.10.2018 na Vrhniki,
se na podlagi določil prvega odstavka 32. člena in prve alineje 63. člena Tekmovalnega pravilnika NZS,
ter četrtega odstavka 16. člena in tretjega odstavka 21. člena Pravilnika NZS za futsal, registrira po
uradni dolžnosti z rezultatom 5:0 v korist ŽNK Celje.
Ekipa ŽNK Vrhnika in igralka se predata v disciplinski postopek.
Obrazložitev:
Na tekmi, navedeni v sklepu, je za ekipo ŽNK Vrhnika nastopila igralka Kovačec Neja, številka športne
izkaznice 111730, ki pa je istega dne, 7.10.2018 pred tem že nastopila na tekmi tekmovanja deklic U15
zahod med ekipama ŽNK Vrhnika in ŽNK Radomlje. Skladno z določili iz sklepa ni imela pravice nastopa.
Pravni pouk:
Proti izrečenemu sklepu vodje tekmovanj je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa.
Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana
pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Če v pritožbenem roku taksa ni
plačana, se pritožba zavrže. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS.
Opomba:
Oba prejeta rumena kartona na tekmi se vodita v evidenci v nadaljevanju tekmovanja ŽFL.

2– sklep o zamenjavi gostiteljev 1. SFL
Sklep VT 07/2018-2019:
Zaradi zasedene dvorane se na podlagi pismenega sporazuma med kluboma, zamenjata gostitelja
medsebojnih tekem med ekipama KMN Sevnica in FC Ivančna Gorica v rednem delu tekmovanja 1. SFL.
Gostitelj tekma 6. kroga je FC Ivančna Gorica v petek, 2.11.2018 z začetkom ob 20:30. uri v Ivančni Gorici.
Gostitelj tekme 15. kroga je KMN Sevnica v petek, 8.2.2019 z začetkom ob 20:00. uri v Sevnici.
Ta sklep je dokončen.
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3 – sklep o registraciji tekme U19 zahod
Sklep ML 005/2018-2019:
Tekma 2. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina zahod med ekipama KMN Oplast Kobarid
in KMN Bronx Škofije se po uradni dolžnosti ter na osnovi 63. člena Tekmovalnega pravilnika NZS
registrira z rezultatom 5:0 v korist ekipe KMN Bronx Škofije.
Ekipa KMN Oplast Kobarid in igralec se predata v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Za ekipo KMN Oplast Kobarid je igral igralec Pavšič Dejan reg.št. šprtne izkaznice 95891, kateri na tej
tekmi ni imel pravice igranja.
Pravni pouk:
Proti izrečenemu sklepu vodje tekmovanj je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa.
Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana
pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Če v pritožbenem roku taksa ni
plačana, se pritožba zavrže. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS.

4 – drugi sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 006/2018-2019:
Tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama KMN Slovenske gorice
in FutureNet Maribor, katera bi morala biti odigrana v soboto, 13.10.2018 v Voličini se ob pismenim
dogovoru med ekipama prestavi na torek, 16.10.2018 s pričetkom ob 18:15. uri. Tekma se igra v ŠD
Voličina v Voličini.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 007/2018-2019:
Tekma 3. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama KMN Meteorplast in
NK Imeno, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 21.10.2018 v ŠD Ivan Cankar v Ljutomeru se ob
pismenim dogovoru med ekipama prestavi na poznejši termin.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 008/2018-2019:
Tekma 3. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama FK Dobovec in
FutureNet Maribor, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 21.10.2018 v Rogatcu se ob pismenim
dogovoru med ekipama prestavi na ponedeljek, 22.10.2018 s pričetkom ob 17:45. uri. Tekma se igra v
ŠD Rogatec v Rogatcu.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 009/2018-2019:
Zaradi obnove parketa v ŠD Podčetrtek v Podčetrtku ter na osnovi pismenega sporazuma med ekipama
se menja gostitelj tekme tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama NK Imeno in
FC Ptuj, in sicer se tekma 2. kroga odigra v soboto, 20.10.2018 v ŠD Center na Ptuju, tekma 7. kroga pa
v soboto, 1.12.2018 v ŠD Podčetrtek.
Ta sklep je dokončen.
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Sklep ML 010/2018-2019:
Na podlagi pismenega sporazuma med ekipama se tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15
vzhod med ekipama KMN Benedikt in KMN Miklavž TBS Team 24, katera bi morala biti odigrana v
nedeljo, 14.10.2018 v Benediktu prestavi na sredo, 17.10.2018 s pričetkom ob 19:00. uri.
Obenem se menja gostitelj prve medsebojne tekme v 1. krogu, kakor tudi gostitelj tekme v 8. krogu.
Tekma 1. kroga se igra v ŠD TŠC Maribor v Mariboru v sredo, 17.10.2018, tekma 8. kroga pa se igra v
ŠD Benedikt v Benediktu v nedeljo, 9.12.2018.
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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Stane Kokalj l.r.
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