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KAZALO
1 – začetek ženske futsal lige NZS
2 – sklep o preloženi tekmi 2. SFL
3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – začetek ženske futsal lige NZS
V nedeljo se začenja ženska futsal liga. Zato v nadaljevanju izjemoma glavna določila in dve opozorili:
 redni del poteka na štiri krožni ligaški način; za razliko od prejšnjih tekmovanj, ko se je odvijalo
v turnirski obliki, se igra po dvakrat doma in v gosteh s polnim igralnim časom 2 x 20 minut
 igralke morajo biti registrirane in imeti pri sebi veljavno športno izkaznico, prav tako so obvezni
zdravniški pregledi
 pravico nastopa imajo igralke, ki so na dan tekme dopolnile starost 15 let in vse starejše
igralke; pravico nastopa s posebnim zdravniškim mnenjem imajo tudi igralke, ki so na dan
tekme dopolnile starost 14 let
 licenca oziroma izobrazba za trenerja je obvezna
 klub domačin mora obvezno tekmo prijaviti ustreznem organu v skladu z veljavno zakonodajo;
klub domačin mora zagotoviti tudi zdravstveno osebo in redarsko službo, prav tako pa druge
organizacijske zadeve kot v ostalih tekmovanjih (časomerilec, zapisnikar, internet in drugo)
 disciplinske zadeve (kazni, prepovedi, kartoni) veljajo skladno z Disciplinskim pravilnikom NZS.
Opozorili:
 na tekmah v prvih dveh krogih nima pravice nastopa igralka VETRIH TAMARA (izkaznica
52656), ki se ji je disciplinska prepoved prenesla iz prejšnje sezone (izključitev na drugi finalni
tekmi)
 na tekmi prvega kroga nima pravice opravljati nobene naloge trener LORENČIČ MATEJ, ki se
mu je disciplinska prepoved prenesla iz prejšnje sezone (kazen treh tekem ni odslužil v celoti).
2 – sklep o preloženi tekmi 2. SFL
Sklep VT 09/2017-2018:
Tekma 9. kroga 2. SFL med ekipama KMN Miklavž TBS Team24 in KMN Tomaž Šic bar se preloži in
odigra v sredo, 29.11.2017 v športni dvorani TŠC Maribor. Tekma se preloži sporazumno med obema
kluboma zaradi zasedenosti njihovih dvoran v terminu, ki je določen s tekmovalnim koledarjem za
petek ali soboto, 1.12. ali 2.12.2017.
Ta sklep je dokončen.
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3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 022/2017-2018:
Tekma 5. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama Future Net Maribor
in FC Dobovec, katera bi morala biti odigrana v soboto, 11.11.2017 v ŠD Tabor v Mariboru, se ob
pismenem dogovoru med ekipama prestavi na ponedeljek, 20.11.2017 s pričetkom ob 18.30 uri.
Obenem se ob pismenem dogovoru med ekipama menja domačin. Tekma v 5. krogu se igra v
Rogatcu, tekma v 12. krogu pa se odigra v soboto, 27.1.2018 s pričetkom ob 10.00 uri v ŠD Tabor v
Mariboru.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 023/2017-2018:
Tekma 6. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 17 skupina zahod med ekipama Puntar in FSK
Stripy, katera bi morala biti odigrana v soboto, 18.11.2017 v ŠD Franceta Bevka v Tolminu se zaradi
zasedenosti dvorane in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na petek, 17.11.2017 s
pričetkom ob 19.00 uri. Tekma se igra v ŠD Franceta Bevka v Tolminu.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 024/2017-2018:
Zaradi zasedenosti ŠD Trata v Škofji Loki in s pismenim sporazumom med ekipama se menja domačin
tekme tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina zahod med ekipama FSK Stripy in KIX Ajdovščina
in sicer se tekma 7. kroga igra v soboto, 25.11.2017 ob 18.00 uri v ŠD Police v Ajdovščini, tekma 14.
kroga pa se odigra v soboto, 10.2.2017 v ŠD Trata v Škofji Loki.
Ta sklep je dokončen.
POSEBNO OPOZORILO VSEM KLUBOM:
Prosimo, da zagotovite oziroma uredite termine vaših tekem v soboto, 10.2.2017 tako, da se ne bodo
prekrivale z zaključnima tekmama za tretje mesto in finale evropskega prvenstva EURO 2018 v
Sloveniji. To določilo je v skladu z navodili UEFA-e in se ga upošteva ne glede na uvrstitev Slovenije v
zaključni del.

Nogometna zveza Slovenije

Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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