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Št. / ozn. :
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Zadeva:

OBVESTILA/SKLEPI

Št.: 012/2017-2018

Datum: 07.12.2017

KAZALO
1 – sklepi o preloženih tekmah pokala
2 – sklepa o preloženih tekmah 2. SFL
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – sklepi o preloženih tekmah pokala
Sklep VT 10/2017-2018:
Povratna četrtfinalna tekma za Pokal Terme Olimia 2017/2018 med ekipama KMN Oplast Kobarid in FC
Litija, ki je določena s tekmovalnim koledarjem za igranje dne, 26.12.2017, se na podlagi pismenega
sporazuma med kluboma preloži in odigra v torek, 19.12.2017 z začetkom ob 20.00. uri v športni
dvorani v Kobaridu.
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 11/2017-2018:
Povratna četrtfinalna tekma za Pokal Terme Olimia 2017/2018 med ekipama Futurenet Maribor in
KMN Bronx Škofije, ki je določena s tekmovalnim koledarjem za igranje dne, 26.12.2017, se na podlagi
pismenega sporazuma med kluboma preloži in odigra v torek, 19.12.2017 z začetkom ob 20.30. uri v
športni dvorani Tabor v Mariboru.
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 12/2017-2018:
Povratna četrtfinalna tekma za Pokal Terme Olimia 2017/2018 med ekipama Dobovec MB Monting in
FC Ivančna Gorica, ki je določena s tekmovalnim koledarjem za igranje dne, 26.12.2017, se na podlagi
pismenega sporazuma med kluboma preloži in odigra v torek, 19.12.2017 z začetkom ob 21.00. uri v
dvorani II. OŠ Ratanska vas/ Rogaška Slatina.
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 13/2017-2018:
Povratna četrtfinalna tekma za Pokal Terme Olimia 2017/2018 med ekipama KMN Slemen in Siliko
Rem Power, ki je določena s tekmovalnim koledarjem za igranje dne, 26.12.2017, se na podlagi
pismenega sporazuma med kluboma preloži in odigra v soboto, 23.12.2017 z začetkom ob 18.00. uri v
športni dvorani Tezno v Mariboru.
Ta sklep je dokončen.
2 – sklepa o preloženih tekmah 2. SFL
Sklep VT 14/2017-2018:
Tekma 10. kroga 2. SFL med ekipama ŠD Extrem in Futsal klub Kebelj, ki je s tekmovalnim koledarjem
določena za igranja dne, 8. ali 9.12.2017, se na podlagi drugega odstavka 11. člena Pravilnika NZS za
futsal in 16. člena Tekmovalnega pravilnika NZS preloži in odigra v prvem možnem terminu in sicer v
petek, 15.12.2017 z začetkom ob 19:30. uri v športni dvorani v Sodražici.
Ta sklep je dokončen.
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Sklep VT 15/2017-2018:
Tekma 11. kroga 2. SFL med ekipama ŠD Extrem in Mlinše, ki je s tekmovalnim koledarjem določena za
igranje dne, 21. ali 22.12.2017, se na podlagi pismenega sporazuma med kluboma in 16. člena
Tekmovalnega pravilnika NZS preloži in odigra v prvem možnem terminu in sicer v soboto, 13.01.2018
z začetkom ob 19.30. uri v športni dvorani v Sodražici.
Ta sklep je dokončen.
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 031/2017-2018:
Tekma 9. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama Futurenet Maribor
in KMN Slovenske gorice, katera je bila odigrana v nedeljo, 3.12.2017 v ŠD Tabor v Mariboru se po
uradni dolžnosti ter na osnovi 22. Člena, 5. odstavka Splošnih propozicij futsal tekmovanj za sezono
2017/2018 ter na osnovi 12.a člena, 1. odstavek Disciplinskega pravilnika NZS registrira z rezultatom
5:0 v korist ekipe KMN Slovenske Gorice, kar je za ekipo KMN Slovenske gorice ugodnejši rezultat kot
je bil dosežen na igrišču.
Obrazložitev :
Za ekipo Futurenet Maribor je nastopil igralec Kralj Mitja (78785), kateri je prestajal v tem vikendu
kazen rdečega kartona v selekciji U17, zato ni imel pravice nastopa v nobeni ekipi v tem vikendu.
Ekipo Futurenet Maribor in igralca Kralj Mitjo se preda v disciplinski postopek.
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 032/2017-2018:
Na osnovi 30. člena Tekmovalnega pravilnika NZS se po uradni dolžnosti popravi zapisnik 8. kroga
tekmovanja mladih v kategoriji U17 zahod med ekipama Siliko Atet Rent a Car in KIX Ajdovščina.
Obrazložitev :
Razlog popravka zapisnika je sedmi doseženi zadetek ekipe Siliko Rent a Car, ki je vpisan napačnemu
igralcu. Po ponovnem preverjanju podatkov sodnikov in delegata je bilo ugotovljeno, da je prišlo do
napake pri pisanju zapisnika. Namesto Igralcu Čepon Filipu je zadetek v popravku vpisan njegovemu
soigralcu Kavčič Tobiju.
Ta sklep je dokončen.
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