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KAZALO
1 – sklep vodje tekmovanj mladih
2 – temperature in druge obveznosti domačinov
VSEBINA
1 – sklepa vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 045/2018-2019:
Tekma 10. kola mladih v kategoriji U15 zahod med ekipama FC Litija in FSK Stripy se po uradni dolžnosti
in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom 5:0 za ekipo FC Litija.
Ekipo FSK Stripy se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa FSK Stripy 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.
2 – temperature in druge obveznosti domačinov
V zadnjem obdobju, ko se tekme odvijajo v zimskem letnem času z nizkimi zunanjimi temperaturami,
smo prejeli več pripomb na ogrevanje v dvoranah, kjer potekajo tekmovanja. Zato opozarjamo vse
klube domačine, da so v skladu z zakonom o šolstvu in športu RS dolžni zagotoviti:
 temperatura zraka v dvorani mora znašati najmanj 18 ˚C,
 temperatura zraka v garderobah oziroma kopalnicah mora znašati najmanj 24 ˚C,
 temperatura vode za tuširanje mora biti najmanj 28 ˚C,
 dopušča se manjše razhajanje v predpisanih temperaturah.
V kolikor niso izpolnjeni zgoraj napisani pogoji se tekma sicer odigra, vendar za kršitev odgovarja klub
domačin in se preda v disciplinski postopek. Prosimo klube, da to opozorijo in uredijo z upravniki
dvoran, kajti NZS bo bremenila klube, čeprav niso lastniki dvoran. To velja tudi za dovolj tople vode za
tuširanje po tekmi, obvezno delovanje semaforja, zadostno svetlobo v dvorani in ostalo.
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