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KAZALO
1 – drugi četrtfinale pokala TERME OLIMIA
2 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – drugi četrtfinale pokala TERME OLMIA
Objavljamo rezultate in glavna določila za drugi četrtfinale pokala TERME OLIMIA:
 rezultati prvih četrtfinalnih tekem: KMN Oplast Kobarid - Dobovec MB Monting 1-1, FC Litija KMN Slemen 9-2, KMN Bronx Škofije - Siliko 4:2 in FSK Stripy - FutureNet Maribor 3:8;
 v primeru identičnih rezultatov na povratnih tekmah, tudi enakega števila doseženih zadetkov
v gosteh, se izvajajo kazenski udarci (prvotno po trije udarci), saj zmagovalec mora biti znan;
 vsaka ekipa mora imeti na začetku tekme najmanj 7 fizično prisotnih igralcev;
 izkaznice in zdravniški pregledi so obvezni za vse ekipe, ki nastopajo v pokalu NZS;
 rumeni kartoni se vodijo posebej; igralec počiva po treh prejetih rumenih kartonih;
 rdeči kartoni se prenašajo iz prvenstvenih v pokalne tekme in obratno po vrstnem redu igranja;
 stroške sodnikov in delegata krijejo klubi domačini na podlagi izstavljenega računa s strani NZS;
 sodniške in delegatske takse na vseh tekmah v četrtfinalu so enake kot v 2. SFL;
 snemanje tekem in posredovanje posnetkov po navodilih za 1. SFL v četrtfinalu je obvezno;
 prav tako je obvezno spremljanje tekem z aplikacijo »v živo« na spletno stran NZS;
 zaključni turnir s polfinalom in finalom bo odigran v Podčetrtku prvo soboto in nedeljo v marcu.

2 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 046/2018-2019:
Tekma 12. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama NK Imeno in FC Ptuj,
katera bi morala biti odigrana v soboto, 19.1.2019, se ob pismenem dogovoru med ekipama prestavi
na ponedeljek, 21.1.2019 s pričetkom ob 18:00. uri.
Tekma se igra v ŠD Podčetrtek.
Ta sklep je dokončen.
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Sklep ML 047/2018-2019:
Tekma 11. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama NK Imeno in KMN
Olimp Celje, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 20.1.2019, se ob pismenem dogovoru med
ekipama prestavi na petek, 25.1.2019 s pričetkom ob 18:00. uri.
Tekma se igra v ŠD Podčetrtek.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 048/2018-2019:
Tekma 11. kola mladih v kategoriji U17 zahod med ekipama KMN Bronx Škofije in FC Ivančna Gorica se
po uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom 5:0 za
ekipo KMN Bronx Škofije.
Ekipa FC Ivančna Gorica se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa FC Ivančna Gorica 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.

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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