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KAZALO
1 – igranje tekem v času evropskega prvenstva
2 – sklep vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – igranje tekem v času evropskega prvenstva
Kot smo vas že seznanili v obvestilih št. 008/2017-2018 z dne, 9.11.2017, tokrat še z dodatkom,
zavezujemo klube, da si pravočasno zagotovite termine domačih tekem v času doslej največjega futsal
dogodka v Sloveniji, evropskega prvenstva EURO 2018, ki bo med 30.1.2018 in 10.2.2018 v Ljubljani.
Gre za oba sobotna termina, v katerih so tudi tekme 2. SFL in v mlajših kategorijah domačih prvenstev:
 sobota, 3.2.2018, ko igra slovenska reprezentanca tekmo v skupinskem delu proti Italiji v
večernem terminu z začetkom ob 20.45. uri,
 sobota, 10.2.2018, ne glede na uvrstitev slovenske reprezentance, ko se igrata tekmi za tretje
mesto in finale z začetki ob 18.00 in 20.45 uri.
V interesu klubov, njihovih igralcev, trenerjev, drugih akterjev in prijateljev slovenskega futsala,
kakor tudi v skladu z navodili UEFA-e, se v tem času ne morejo igrati nobene druge uradne futsal
tekme NZS.
Sodeč po dosedanjih razporedih za soboto, 3.2.2018 gre predvsem za preložitev začetkov tekem 2. SFL
v Sodražici (ŠD Extrem – Gorica Futsal) in Zagorju ob Savi (Mlinše – Stripy), kakor tudi za začetka tekem
mladih U17 na Vrhniki (Siliko Atet Rent a Car – KMN Bronx Škofije) in v Škofji Loki (FSK Stripy – Puntar).
Vse navedene tekme se morajo začeti najpozneje ob 17.00. uri, priporočamo pa še kako uro prej.
Sodeč po dosedanjih razporedih za soboto, 10.2.2018 pa gre za preložitev začetka tekme 2. SFL v
Oplotnici (FK Kebelj – KMN Tomaž Šic bar), ki bi se morala začeti najpozneje ob 14. uri, tako kot druga
sobotna tekma 2. SFL v Logatcu (Dlan Logatec – Gorica Futsal), prav tako to velja za tekme mladih.
V izogib sklepom TLS zavezujemo domačine, da čim prej uredijo in sporočijo nove začetke tekem!
2 – sklep vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 030/2017-2018:
Tekma 11. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina zahod med ekipama FSK Stripy in Siliko
Mkeršmanc, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 23.12.2017 v ŠD Trata v Škofji Loki, se na podlagi
pisnega sporazuma med ekipama odigra v petek, 8.12.2017 s pričetkom ob 20.30. uri. Tekma se igra v
ŠD Trata v Škofji Loki. Ta sklep je dokončen.
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