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KAZALO
1 – sklep vodje tekmovanj
2 – način tekmovanja in termini zaključnih tekem ŽFL
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – sklep vodje tekmovanj
Sklep VT 032/2018-2019:
Na podlagi registracij vseh polfinalnih tekem končnice sta se v finale tekmovanja ŽFL (ženske futsal lige)
uvrstili ekipi KMN Slovenske gorice in ŽNK Celje, na tekmi za tretje mesto pa ekipi Siliko in ŽNK Vrhnika.
Ta sklep je dokončen.

2 – način tekmovanja in termini zaključnih tekem ŽFL
FINALE:
 način tekmovanja: igra se na tri zmage iste ekipe;
 vrstni red gostiteljev: 1-1-1-1-1;
 gostitelj prve, tretje in morebitne pete finalne tekme je boljše uvrščena ekipa rednega dela;
 v primeru neodločenega rezultata na vsaki finalni tekmi odločajo o zmagovalcu kazenski steli
po znanih pravilih;
ZA TRETJE MESTO:
 način tekmovanja: igra se po pokalnem sistemu;
 gostitelj druge tekme je boljše uvrščena ekipa rednega dela;
 v kolikor je na drugi tekmi za tretje mesto količnik zmag in doseženih zadetkov v gosteh enak,
odločajo o zmagovalcu kazenski udarci po znanih pravilih.
FINALE:
tekma
prva tekma
druga tekma
tretja tekma
morebitna četrta tekma
morebitna peta tekma

Termin in kraj igranja
14.04.2019 – 15:00, Benedikt
20.04.2019 – 18:00, Celje
27. ali 28.04.2019
04. ali 05.05.2019
11. ali 12.05.2019

gostitelj
KMN Slovenske gorice
ŽNK Celje
KMN Slovenske gorice
ŽNK Celje
KMN Slovenske gorice

ZA TRETJE MESTO:
tekma
prva tekma
druga tekma

Termin in kraj igranja
14.04.2019 – 11:00, Vrhnika
20.04.2019 – 16:00, Vrhnika

gostitelj
Siliko
ŽNK Vrhnika
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3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 084/2018-2019:
Zaostala tekma 4. kroga zaključnega dela tekmovanja mladih v kategoriji U19 med ekipama Siliko
Korektbau in FutureNet Maribor se ob pismenem sporazumu med ekipama odigra v sredo, 17.04.2019
s pričetkom ob 20:30. uri. Tekma se odigra v ŠD Antona Martina Slomška na Vrhniki.
Ta sklep je dokončen.

Sklep ML 085/2018-2019:
Zaostala tekma 5. kroga zaključnega dela tekmovanja mladih v kategoriji U19 med ekipama FSK Stripy
in Siliko Korektbau se ob pismenem sporazumu med ekipama odigra v sredo, 24.04.2019 s pričetkom
ob 20:15. uri. Tekma se odigra v ŠD Trata v Škofji Loki.
Ta sklep je dokončen.

Nogometna zveza Slovenije

Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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Bojan Gliha l.r.
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