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KAZALO
1 – sklep o preloženi tekmi ŽFL
2 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – sklep o preloženi tekmi ŽFL
Sklep VT 17/2017-2018:
Tekma 9. kroga ŽFL med ekipama KMN Cerkvenjak in Siliko Nova Panorama, ki je določena s
tekmovalnim koledarjem za igranje dne, 3. ali 4.2.2018, se sporazumno med ekipama in zaradi
prekrivanja s terminom tekme slovenske reprezentance na EURO preloži in odigra v petek, 2.2.2018 ob
19:30. uri v Benediktu.
Ta sklep je dokončen.

2 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 040/2017-2018:
Tekma 11. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama Benedikt Avtodeli
Džauš in KMN Sevnica, katera bi morala biti odigrana v torek, 9.1.2018 v ŠD Benedikt v Benediktu, je
na podlagi pisnega sporazuma med ekipama odigrana v četrtek, 11.1.2018 s pričetkom ob 18.30 uri.
Tekma je odigrana v ŠD Benedikt v Benediktu.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 041/2017-2018:
8. turnir tekmovanja mladih v kategoriji U13 skupina zahod, kateri bi moral biti odigran v soboto,
27.1.2018 v ŠD Litija v Litiji, se na podlagi pisnega sporazuma med ekipami odigra v soboto, 3.2.2018
s pričetkom ob 10.00 uri. Turnir se igra v ŠD Litija v Litiji.
Ta sklep je dokončen.

Sklep ML 042/2017-2018:
Tekma 10. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama Benedikt Avtodeli
Džauš in Kebelj Frizerska hiša Andrejka se po uradni dolžnosti ter na osnovi 61. člena Tekmovalnega
pravilnika NZS in 3. odstavka 21. člena Pravilnika za futsal registrira z rezultatom 5:0 v korist ekipe
Benedikt Avtodeli Džauš.
Obrazložitev :
Ekipam ŠD Kebelj, tudi Kebelj Frizerska hiša Andrejka v kategoriji U17, je 4.1.2018 s strani
disciplinskega sodnika izdan suspenz (Disciplinski sklep 01-FL/2018 ) zaradi neplačanih obveznosti do
uradnih oseb. Suspenz velja do poravnave vseh neplačanih obveznosti.
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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
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