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KAZALO
1 – pokal Terme Olimia
2 – kvalifikacije za 1. SFL
3 – sklepi vodje tekmovanja mladih
VSEBINA
1 – pokal Terme Olimia
Sklep VT 028/2017-2018:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem se potrdi končni vrstni red tekmovanja za pokal Terme Olimia v
tekmovalnem letu 2017/2018, katerega zaključni turnir je odigran v Podčetrtku dne, 3. in 4.3.2018:
1. Dobovec MB-Monting
2. FC Litija
3. KMN Bronx Škofije in Siliko Rem Power
Ta sklep je dokončen.
2 – kvalifikacije za 1. SFL
Sklep VT 029/2017-2018:
Na podlagi 20. odstavka 26. člena Propozicij za futsal tekmovanja NZS je dne, 3.3.3018 v Podčetrtku
opravljen žreb vrstnega reda domačinov kvalifikacij za obstanek oziroma napredovanje v 1. SFL za
tekmovalno leto 2018/2019:
➢ domačin prve tekme je drugo uvrščeni klub 2. SFL v tekmovalnem letu 2017/2018,
➢ domačin povratne tekme je deveto uvrščeni klub 1. SFL v tekmovalnem letu 2017/2018
Ta sklep je dokončen.
Navodila:
➢ v kvalifikacijah se igra po pokalnem sistemu;
➢ na prvi tekmi velja vsak doseženi rezultat po rednem igralnem času kot končni rezultat;
➢ v primeru identičnega rezultata in števila doseženih zadetkov v gosteh na obeh tekmah, se
zmagovalca določi z izvajanjem kazenskih udarcev; prvotno jih izvajajo po trije igralci;
➢ oba kluba sta obvezna preveriti in uskladiti barve dresov oziroma športne opreme, ki jih najdeta
na spletni strani v adresarjih 1. in 2. SFL;
➢ rumeni kartoni, ki so izrečeni igralcem v 1. in 2. SFL, štejejo naprej, zato morata biti kluba pazljiva
pri evidentiranju, saj sama odgovarjata za morebitne kršitve;
➢ zgornje velja tudi za morebitne rdeče kartone in druge disciplinske kazni igralcem in uradnim
osebam;
➢ v kvalifikacijah veljajo sodniške in delegatske takse enake kot v 1. SFL;
➢ v kvalifikacijah je obvezno snemanje tekem in vodenje aplikacije "rezultati v živo";
➢ skupni zmagovalec si pridobi pravico do igranja v 1. SFL, če izpolnjuje tudi vse druge pogoje.
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3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 066/2017-2018:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 4. člena, 4. odstavka Aneksa k Propozicijam za
Futsal tekmovanja U13 za sezono 2017/18 so se v četrtfinale zaključnega dela tekmovanja iz skupine
vzhod uvrstile ekipe Hiša daril Ptuj, KMN Meteorplast, KMN Sevnica in KMN Miklavž TBS Team 24.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 067/2017-2018:
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 4. člena, 4. odstavka Aneksa k Propozicijam za
Futsal tekmovanja U13 za sezono 2017/18 so se v četrtfinale zaključnega dela tekmovanja iz skupine
Zahod uvrstile ekipe NK Ribnica Kočevje, KMN Bronx Škofije, Futsal Olimpija Ljubljana in FK Dobrepolje.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 068/2017-2018:
Na podlagi uvrstitev rednega dela in 4.člena, 5.odstavka Aneksa k Propozicijam tekmovanja Državno
prvenstvo Futasal U13 za sezono 2017/18 so četrtfinalni pari tekmovanja U13 naslednji:
➢ KMN Miklavž BTS –Team 24 - NK Ribnica Kočevje
➢ KMN Sevnica - KMN Bronx Škofije
➢ Futsal Olimpija Ljubljana - KMN Meteorplast
➢ FK Dobrepolje – Hiša daril Ptuj
Tekme polfinala se igrata v soboto, 10.3. in soboto, 17.3.2018.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 069/2017-2018:
Prva četrtfinalna tekma mladih v kategoriji U13 med ekipama KMN Miklavž BTS –Team 24 in NK Ribnica
Kočevje, katera bi morala biti odigrana v soboto, 10.3.2018, se na podlagi pisnega sporazuma med
ekipama odigra v četrtek, 15.3.2018 z začetkom ob 18.30. Tekma se igra v ŠD Tezno v Mariboru.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 070/2017-2018:
Zardi velikonočnih praznikov se povratne tekme polfinala mladih U19 prestavijo iz nedelje, 1.4.2018
na ponedeljek, 2.4.2018. S pismenim dogovorom med ekipama lahko tudi na katerikoli drug dan pred
omenjenima terminoma.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 071/2017-2018:
Zardi velikonočnih praznikov se povratne tekma finala mladih U15 prestavi iz nedelje, 1.4.2018 na
ponedeljek, 2.4.2018. S pismenim dogovorom med ekipama lahko tudi na katerikoli drug dan.
Ta sklep je dokončen.
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