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KAZALO
1 – sklep o registraciji tekme 2. SFL
2 – sklep o popravi zapisnika 1. SFL
3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA

1 – sklep o registraciji tekme 2. SFL
Sklep VT 08/2018-2019:
Tekma 3. kroga 2. SFL med ekipama Futsal klub Kebelj in KMN Velike Lašče, ki bi morala biti odigrana
dne, 12.10.2018 v Oplotnici, se na podlagi določil tretjega odstavka 53. člena Tekmovalnega pravilnika
NZS in tretjega odstavka 21. člena Pravilnika NZS za futsal registrira po uradni dolžnosti z rezultatom
5:0 v korist KMN Velike Lašče.
Obrazložitev:
Predstavnik ekipe FK Kebelj je na dan tekme sporočil, da tekma ne more biti odigrana zaradi nastalih
težav v klubu. Odpoved je bila še dovolj pravočasna, da so o njej obveščene nasprotna ekipa in uradne
osebe pred odhodom na pot. Predstavnik ekipe FK Kebelj je predlagal, da se tekma odigra v novem
terminu, vendar se ekipa KMN Velike Lašče s tem ni strinjala. Ocenjeno je, da težave znotraj FK Kebelj
niso razlog za delegiranje tekme v novem terminu brez soglasja ekipe KMN Velike Lašče.
Ekipa FK Kebelj je predana v disciplinski postopek.
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.

2 – sklep o popravi zapisnika 1. SFL
Sklep VT 09/2018-2019:
Na podlagi pravočasne vloge FC Ivančna Gorica se v skladu s 30. členom tekmovalnega pravilnika NZS
popravi zapisnik tekme 3. kroga 1. SFL med ekipama Benedikt avtodeli Džauš in FC Ivančna Gorica.
Strelec petega zadetka za ekipo FC Ivančna Gorica v 37. minuti je bil igralec s številko 14 Denis Gale.
Ta sklep je dokončen.
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3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 011/2018-2019:
Tekma 2. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 skupina vzhod med ekipama KMN Miklavž TBS
Team 24 in KMN Slovenske gorice, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 21.10.2018 se ob pismenim
dogovoru med ekipama prestavi na ponedeljek, 22.10.2018 s pričetkom ob 19.00 uri. Tekma se igra v
TŠC Tezno v Mariboru.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 012/2018-2019:
Na podlagi pismenega sporazuma med ekipama ŠD Extrem in FSK Stripy se menjata organizatorja
tekem 3. in 8. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 15 zahod. Tekma 3. kroga se igra v ŠD Trata v
Škofji Loki v nedeljo, 28.10.2018, tekma 8. kroga pa se igra v Sodražici v nedeljo, 9.12.2018.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 013/2018-2019:
Na podlagi pismenega sporazuma med ekipama ŠD Extrem in KMN Puntar se menjata organizatorja
tekem 3. in 8. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 17 zahod. Tekma 3. kroga se igra v ŠD Franceta
Bevka v Tolminu v soboto, 27.10.2018 ob 16.30 uri, tekma 8. kroga pa se igra v Sodražici v soboto,
8.12.2018.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 014/2018-2019:
Tekma 3. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama KMN Meteorplast in
Futurenet Maribor, katera bi morala biti odigrana v soboto, 27.10.2018, se ob pismenim dogovoru med
ekipama prestavi na sredo 24.10.2018 s pričetkom ob 19.00 uri. Tekma se igra v ŠD Ivan Cankar v
Ljutomeru.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 015/2018-2019:
Na 1. turnirju mladih v kategoriji U 13 vzhod, kateri bo potekal v organizaciji KMN Sevnica v soboto,
20.10.2018 s pričetkom ob 10.00 uri iz objektivnih razlogov ( obveznosti otrok v šoli) ne bo nastopala
ekipa FC Litija. Njihove neodigrane tekme se razporedijo na ostale turnirje.
Ta sklep je dokončen.
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