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KAZALO
1 – sklep o registraciji tekme 2. SFL
2 – popravljen termin preložene tekme 1. SFL
2 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – sklep o registraciji tekme 2. SFL
Sklep VT 06/2017-2018:
Na podlagi 1. odstavka 32. člena in 3. odstavka 63. člena Tekmovalnega pravilnika NZS, ter na podlagi
4. odstavka 16. člena in 3. odstavka 21. člena veljavnega Pravilnika NZS za futsal, se tekma 2. kroga
tekmovanja 2. SFL med ekipama Dlan Logatec in Futsal klub Kebelj, odigrana dne, 7.10.2017 v Logatcu
registrira z rezultatom 5:0 v korist ekipe Futsal kluba Kebelj. Izrečeni rumeni kartoni na tekmi ostanejo.
Obrazložitev:
Na tekmi, navedeni v sklepu, ki je odigrana z začetkom ob 20. uri, je za ekipo Dlan Logatec nastopil
igralec/ vratar Lalić Goran, registracijska številka izkaznice 62069 (rojen 23.09.1995), ki pa ni imel
pravice nastopa, ker je isti dan z začetkom ob 15. uri že nastopil na tekmi 8. kroga 3. SNL zahod v Mirnu
za ekipo NK Jadran Hrpelje Kozina proti ekipi NK Adria. Na podlagi določila, da igralec ne sme nastopiti
v istem dnevu na dveh tekmah, njegov nastop za ekipo Dlan Logatec ni bil dovoljen.
Ker se je tekma, navedena v sklepu, zaključila z rezultatom 2:1 v korist ekipe Futsal klub Kebelj, se
registrira z rezultatom po uradni dolžnosti, saj je ta rezultat ugodnejši od doseženega na igrišču.
Igralec Lalić Goran in ekipa Dlan Logatec sta predana v disciplinski postopek.
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.
2 – popravljen termin preložene tekme 1. SFL
Sklep VT 07/2017-2018:
Na podlagi 16. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in sporazuma med kluboma, se popravi termin
odigravanja preložene tekme 6. kroga 1. SFL med ekipama Futurenet Maribor in FC Ivančna Gorica,
sprejet s sklepom VT 05/2017-2018. Zaradi nastopa in organizacije turnirja za UEFA futsal pokal, kakor
tudi tekme lige prvakov 17.10.2017 med NK Maribor in FC Liverpool, se tekma med ekipama Futurenet
Maribor in FC Ivančna gorica odigra v torek, 24.10.2017 ob 20.30. v dvorani Tabor v Mariboru.
Ta sklep je dokončen.
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3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 004/2017-2018:
Tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 17 skupina vzhod med ekipama FC Dobovec in Hiša
daril Ptuj, katera bi morala biti odigrana v soboto, 7.10.2017 v ŠD v Rogatcu, se iz objektivnih
razlogov ekipe Hiše daril Ptuj in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na ponedeljek,
16.10.2017 s pričetkom ob 18.00 uri. Tekma se igra v ŠD Rogatec v Rogatcu.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 005/2017-2018:
Tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 17 skupina zahod med ekipama KIX Ajdovščina in
Siliko Atet Rent a Car, katera bi morala biti odigrana v soboto, 7.10.2017 v ŠD Police v Ajdovščini, se iz
objektivnih razlogov ekipe KIX Ajdovščina prestavi na poznejši termin. Tekma se mora odigrati
najkasneje do pričetka 3. kroga, 28.10.2017.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 006/2017-2018:
Tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 19 skupina vzhod med ekipama KMN Meteorplast
in Kebelj Frizerska hiša Andrejka se po uradni dolžnosti ter na osnovi 53. člena 1. odstavka in 56.
člena Tekmovalnega pravilnika NZS, ter na osnovi 21. člena 3. odstavka Pravilnika NZS za futsal
registrira z rezultatom 5:0 v korist ekipe KMN Meteorplast.
Ekipo Kebelj Frizerska hiša Andrejka se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa Frizerska hiša Andrejka iz neopravičenega razloga ni prišla na tekmo.
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.
Sklep ML 007/2017-2018:
Tekma 2. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 17 skupina vzhod med ekipama NK Imeno Kozje in
Kebelj Avto Aleš, katera bi morala biti odigrana v soboto, 14.10.2017 v VŠD Podčetrtek v Podčetrtku,
se zaradi zasedenosti dvorane in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na ponedeljek,
16.10.2017 s pričetkom ob 18.00 uri. Tekma se igra v VŠD Podčetrtek v Podčetrtku.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 008/2017-2018:
Tekma 2. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 17 skupina vzhod med ekipama Hiša daril Ptuj in
KMN Meteorplast, katera bi morala biti odigrana v soboto, 14.10.2017 v ŠD Center na Ptuju, se iz
objektivnih razlogov ekipe KMN Meteorplast in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na
četrtek, 19.10.2017 s pričetkom ob 17.00 uri. Tekma se igra v ŠD Center na Ptuju.
Ta sklep je dokončen.
Nogometna zveza Slovenije
Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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