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KAZALO
1 – uradna žoga ADIDAS
2 – sklep o preložitvi tekme ŽFL
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – uradna žoga ADIDAS
Kot so bili vsi klubi v vseh tekmovanjih v ponedeljek, 17.12.2018 obveščeni po elektronski pošti svojih
uradnih predstavnikov, se vse tekme od prejema žog s strani NZS lahko igrajo izključno z žogami ADIDAS,
ki imajo ustrezen certifikat FIFA-e. Seveda se lahko tekme igrajo tudi z žogami ADIDAS, ki niso nabavljene
s strani NZS, vendar samo v primeru, da imajo ustrezen certifikat. Igranje tekem v vseh tekmovanjih NZS
z drugo znamko ni dovoljeno, ker pogodba med dobaviteljem in NZS tega ne dopušča.
Sodniki so zadolženi, da pred tekmo preverijo, ali imajo žoge ustrezen certifikat. Delegati pa so zadolženi,
da to zabeležijo v svoja poročila. Klubi, ki tega ne bodo upoštevali, bodo predani v disciplinski postopek.
2 – sklep o preložitvi tekme ŽFL
Sklep VT 16/2018-2019:
Tekma 11. kroga ŽFL med ekipama ŽNK Celje in Siliko, ki je s tekmovalnim koledarjem določena za igranje
dne, 23.12.2018, se na podlagi pismenega sporazuma med ekipama preloži in odigra izjemoma v četrtek,
24.1.2019 z začetkom ob 19:00. uri dvorani I. gimnazije v Celju.
Ta sklep je dokončen.
Opozarjamo ekipi, da morebitne prepovedi nastopa štejejo po časovnem zaporedju odigravanja tekem,
kar sta sami dolžni voditi in prevzemata odgovornost za morebitno kršitev.
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 040/2018-2019:
Tekma 9. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina zahod med ekipama FK Siliko in KMN
Puntar, katera bi morala biti odigrana v petek, 14.12.2018 se ob pismenem dogovoru med ekipama
prestavi na nedeljo, 6.1.2019 s pričetkom ob 18.00 uri. Tekma se igra v ŠD Antona Martina Slomška na
Vrhniki.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 041/2018-2019:
Tekma 9. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama KMN Benedikt in
Futurenet Maribor, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 16.12.2018 se ob pismenem dogovoru
med ekipama prestavi na četrtek, 20.12.2018 s pričetkom ob 20.00 uri. Tekma se igra v ŠD Benedikt v
Benediktu.
Ta sklep je dokončen.
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Sklep ML 042/2018-2019:
Druga tekma 8. turnirja mladih v kategoriji U13 vzhod med ekipama KMN Sevnica in FC Litija se po
uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom 5:0 za ekipo
FC Litija.
Ekipo KMN Sevnica se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa KMN Sevnica iz neopravičenega razloga ni prišla na tekmo.
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.
Sklep ML 043/2018-2019:
Četrta tekma 8. turnirja mladih v kategoriji U13 vzhod med ekipama KMN Sevnica in Futurenet Maribor
se po uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom 5:0
za ekipo Futurenet Maribor.
Ekipo KMN Sevnica se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa KMN Sevnica iz neopravičenega razloga ni prišla na tekmo.
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.
Sklep ML 044/2018-2019:
Sedma tekma 8. turnirja mladih v kategoriji U13 vzhod med ekipama KMN Sevnica in ŠD Mlinše se po
uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom 5:0 za ekipo
ŠD Mlinše.
Ekipo KMN Sevnica se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa KMN Sevnica iz neopravičenega razloga ni prišla na tekmo.
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.
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