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KAZALO
1 – sklep o preloženi tekmi 1. SFL
2 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – sklep o preloženi tekmi 1. SFL
Sklep VT 16/2017-2018:
Tekma 13. kroga 1. SFL med ekipama FutureNet Maribor in KMN Bronx Škofije, ki je bila s tekmovalnim
koledarjem določena za igranje dne, 8.12.2017, je bila preložena na podlagi tretje alinee prvega
odstavka 15. člena in na podlagi 16. člena Tekmovalnega pravilnika NZS. Tekma je bila odigrana v
prvem možnem terminu v ponedeljek, 11.12.2017 z začetkom ob 20.30. uri v športni dvorani Tabor v
Mariboru.
Obrazložitev:
Tekma je bila preložena zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na potovanju ekipe KMN Bronx
Škofije. Ekipa KMN Bronx Škofije je kot dokazilo posredovala na NZS zapisnik DARS-a in zapisnik PP
(policije).
Ta sklep je dokončen.

2 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 033/2017-2018:
Tekma 10. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina zahod med ekipama KMN Oplast
Kobarid in FSK Stripy, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 17.12.2017 v Kobaridu, se na podlagi
pisnega sporazuma med ekipama odigra v petek, 19.01.2018 s pričetkom ob 18.30. uri v ŠD Kobarid.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 034/2017-2018:
Tekma 11. Kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina zahod med ekipama KMN Bronx Škofije
in FC Litija, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 23.12.2017 na Škofijah, se zaradi zasedenosti
dvorane in na podlagi pisnega sporazuma med ekipama odigra v petek, 12.01.2018 s pričetkom ob
19.00. uri v športni dvorani Bruja na Škofijah.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 035/2017-2018:
Tekma 7. Kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 skupina vzhod med ekipama KMN Sevnica in FC
Hiša daril Ptuj, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 10.12.2017 v ŠD Sevnica, se na osnovi 38.
člena 1. odstavka Tekmovalnega pravilnika NZS registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 5:0 v korist
ekipe KMN Sevnica.
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Ekipo FC Hiša daril Ptuj se preda v disciplinski postopek.

Obrazložitev:
Ekipa FC Hiša daril Ptuj v predpisanem roku ni oddala delegatu športnih izkaznic svojih igralcev.
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.

Nogometna zveza Slovenije
Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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Bojan Gliha l.r.
Vodja tekmovanj mladih
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Pripravil: Stane Kokalj
referent za futsal NZS
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