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KAZALO
1 – sklep vodje tekmovanja
VSEBINA
1 – sklep vodje tekmovanja
Sklep VT 26/2017-2018:
Tekma 14. kroga 2. SFL med ekipama KMN Velike Lašče in Futsal klub Kebelj, ki je bila delegirana za
igranje dne, 14.02.2018, se na podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in 3. odstavka 21. člena
Pravilnika NZS za futsal registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 5:0 v korist ekipe KMN Velike Lašče.
Obrazložitev:
Uradni predstavnik ekipe Futsal klub Kebelj je na dan tekme, najprej po telefonu vodji tekmovanja, nato
tudi v pismeni obliki sporočil, da ima na voljo samo pet igralcev. Ker 16. člen Pravilnika NZS za futsal
določa, da mora imeti ekipa na začetku tekme v tem tekmovanju najmanj sedem fizično prisotnih
igralcev, je tekma odpovedana, o čemur so pravočasno obveščeni nasprotnik in uradne osebe tekme.
Sklep o registraciji tekme po uradni dolžnosti je sprejet, ker ne obstajajo upravičeni razlogi za odpoved.
Ekipa Futsal klub Kebelj se preda v disciplinski postopek.
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.
Opomba:
Ker je tekma uradno registrirana se šteje, da je igralec ekipe KMN Velike Lašče Štaba Pečnik Kristan, št.
izkaznice 74745, na njej odslužil prepoved nastopa zaradi štirih rumenih kartonov.
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