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KAZALO
1 – sklep o preloženi tekmi 2. SFL
2 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – sklep o preloženi tekmi 2. SFL
Sklep VT 08/2017-2018:
Zaradi nastopa dveh igralcev ekipe ŠD Extrem v reprezentanci Slovenije na kvalifikacijskem turnirju
skupine D za poletne olimpijske igre mladih, ki bo potekal od 1. do 4.11.2017 v Podčetrtku, se preloži
tekma 6. kroga 2. SFL med ekipama KMN Velike Lašče in ŠD Extrem, ki je s tekmovalnim koledarjem
določena za petek, 3.11.2017.
Na podlagi 16. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in sporazumno med kluboma se preložena tekma
odigra v prvem možnem terminu in sicer v petek, 17.11.2017 ob 20:00. uri v ŠD Velike Lašče.
Ta sklep je dokončen.
V določenem novem terminu so sicer na sporedu tekme osmine finala pokala Terme Olimia, kamor pa
navedeni ekipi nista uvrščeni.
Opozorilo: rumeni kartoni in morebitne kazni se vodijo po vrstnem redu igranja tekem.

2 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 014/2017-2018:
Tekma 4. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 17 skupina vzhod med ekipama KMN Slovenske
Gorice in FutureNet Maribor, katera bi morala biti odigrana v soboto, 28.10.2017 v Mariboru, se iz
objektivnih razlogov ekipe FutureNet Maribor in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na
torek, 14.11.2017 s pričetkom ob 18:15. uri. Tekma se igra v ŠD Voličina v Voličini.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 015/2017-2018:
Tekma 3. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 17 skupina vzhod med ekipama FC Dobovec in NK
Imeno Kozje, katera bi morala biti odigrana v soboto, 21.10.2017 v ŠD Rogatec v Rogatcu, se po
uradni dolžnosti ter na osnovi 53. člena 1. odstavka in 56. člena Tekmovalnega pravilnika NZS ter 21.
člena 3. odstavka Pravilnika NZS za Futsal registrira z rezultatom 5:0 v korist ekipe NK Imeno Kozje.
Ekipo FC Dobovec se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa FC Dobovec iz neopravičenega razloga ni prišla na tekmo.
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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 016/2017-2018:
Tekma 3. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 19 skupina vzhod med ekipama Kebelj Frizerska hiša
Andrejka in FutureNet Maribor, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 22.10.2017 v ŠD Milenij v
Oplotnici s pričetkom ob 11:30. uri, se po uradni dolžnosti ter na osnovi 53. člena 1. odstavka in 56.
člena Tekmovalnega pravilnika NZS ter 21. člena 3. odstavka Pravilnika NZS za Futsal registrira z
rezultatom 5:0 v korist ekipe FutureNet Maribor.
Ekipo Kebelj Frizerska hiša Andrejka se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa Kebelj 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 017/2017-2018:
Na podlagi 58. člena Tekmovalnega pravilnika NZS se tekma 3. kroga tekmovanja mladih v kategoriji
U19 zahod med ekipama Dlan Logatec in FC Ivančna Gorica registrira z doseženim rezultatom pred
prekinitvijo tekme.
Obrazložitev :
Omenjena tekma je bila prekinjena v 34. minuti zaradi puščanja vode s strehe dvorane. Po oceni
sodnikov tekme je bilo nadaljevanje tekme prenevarno za igralce, zato sta tekmo prekinila.
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.
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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Pripravil: Stane Kokalj
referent za futsal NZS
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