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KAZALO
1 – popravek zapisnika tekme 2. SFL
2 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – popravek zapisnika tekme 2. SFL
Sklep VT 20/2018-2019:
Na podlagi pravočasne vloge ekipe ŠD Mlinše se v skladu s 30. členom Tekmovalnega pravilnika NZS in
pismenih potrditev sodnika in delegata popravi zapisnik tekme 15. kroga 2. SFL med ekipama KMN Velike
Lašče in ŠD Mlinše, ki je bila odigrana 8.2.2019. Strelec drugega in tretjega zadetka za ekipo ŠD Mlinše
je bil igralec s številko 22 Tim Lipovšek. Prvotno je bil napačno vpisan igralec s številko 12.
Ta sklep je dokončen.
2 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 053/2018-2019:
Na podlagi pravočasne vloge ekipe FSK Stripy se v skladu s 30. členom Tekmovalnega pravilnika NZS in
ob ponovnem preverjanju podatkov z uradnimi osebami na tekmi, popravi zapisnik tekme 12. kroga
mladih v kategoriji U19 med ekipama KMN Bronx Škofije in FSK Stripy. V 28.minuti tekme je prejel
rumeni karton pri ekipi FSK Stripy igralec s številko 14 Marko Mohorič in ne igralec s številko 2 Matej
Ahčin kot je pomotoma vpisano v zapisnik.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 054/2018-2019:
Tekma 12. kroga mladih v kategoriji U19 vzhod med ekipama KMN Olimp Celje in KMN Benedikt Avto
Džauš se po uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom
5:0 za ekipo KMN Benedikt Avto Džauš. Ekipo KMN Olimp Celje se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa KMN Olimp Celje 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.

Sklep ML 055/2018-2019:
Tekma 14. kroga mladih v kategoriji U17 vzhod med ekipama KMN Meteorplast in FC Ptuj se po uradni
dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom 5:0 za ekipo KMN
Meteorplast. Ekipo FC Ptuj se preda v disciplinski postopek.
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Obrazložitev :
Ekipa FC Ptuj 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.

Sklep ML 056/2018-2019:
Tekma 13. kroga mladih v kategoriji U19 vzhod med ekipama KMN Meteorplast in KMN Sevnica se po
uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom 5:0 za ekipo
KMN Meteorplast. Ekipo KMN Sevnica se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa KMN Sevnica 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.

Sklep ML 057/2018-2019:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 5. člena, 2. odstavka Aneksa k Propozicijam za
futsal tekmovanja U15 za sezono 2018/2019 so se v ligo za prvaka v kategoriji U15 iz skupine vzhod
uvrstile ekipe KMN Meteorplast, KMN Tomaž Šic Bar in KMN Slovenske gorice.
Ta sklep je dokončen.
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