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KAZALO
1 – sklep vodje tekmovanj
2 – način tekmovanja in termini zaključnih tekem 1. SFL
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – sklep vodje tekmovanj
Sklep VT 033/2018-2019:
Na podlagi registracij polfinalnih tekem končnice sta se v finale tekmovanja 1. SFL uvrstili ekipi Dobovec
Pivovarna Kozel in FutureNet Maribor, na tekmi za tretje mesto pa FC Litija in Siliko Mkeršmanc.
Ta sklep je dokončen.

2 –način tekmovanja in termini zaključnih tekem 1. SFL
FINALE:
 način tekmovanja: igra se na tri zmage iste ekipe,
 gostitelj prve, druge in morebitne pete finalne tekme je ekipa Dobovec Pivovarna Kozel,
 gostitelj tretje in morebitne četrte finalne tekme je ekipa FutureNet Maribor,
 v primeru neodločenega rezultata odločajo o zmagovalcu kazenski steli po znanih pravilih;
ZA TRETJE MESTO:
 način tekmovanja: igra se po pokalnem sistemu,
 gostitelj prve tekme za tretje mesto je ekipa Siliko Mkeršmanc,
 gostitelj povratne tekme za tretje mesto je ekipa FC Litija,
 na prvi tekmi za tretje mesto velja vsak doseženi rezultat (tudi neodločeni) kot končni rezultat,
 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 igranja
petek, 19.04.2019 ob 20.00. uri
sreda, 24.04.2019 ob 20.00. uri
petek, 03.05.2019 ob 20.15. uri
petek, 10.05.2019 ob 20.00. uri
petek, 17.05.2019 ob 20.00. uri

gostitelj
Dobovec Pivovarna Kozel
Dobovec Pivovarna Kozel
FutureNet Maribor
FurureNet Maribor
Dobovec Pivovarna Kozel

ZA TRETJE MESTO:
tekma
prva tekma
povratna tekma

termin igranja
petek, 19.04.2019 ob 20.30. uri
torek, 23.04.2019 ob 20.00. uri

gostitelj
Siliko Mkeršmanc
FC Litija
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3 – sklepa vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 086/2018-2019:
Zaostala tekma 3. kroga zaključnega dela tekmovanja mladih v kategoriji U15 med ekipama KMN
Oplast Kobarid in KMN Bronx Škofije se ob pismenem sporazumu med ekipama odigra v sredo,
17.4.2019 s pričetkom ob 19.00 uri. Tekma se igra v ŠD Kobarid.
Ta sklep je dokončen.

Sklep ML 087/2018-2019:
Tekma 7. kroga zaključnega dela tekmovanja mladih v kategoriji U17 med ekipama Siliko Atet Rent a
Car in KMN Meteorplast, katera bi morala biti odigrana v soboto, 27.4.2019, se ob pismenim dogovoru
med ekipama prestavi na sredo, 8.5.2019 s pričetkom ob 20.00 uri. Tekma se igra v ŠD Antona Martina
Slomška na Vrhniki.
Ta sklep je dokončen.

Nogometna zveza Slovenije

Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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Bojan Gliha l.r.
Vodja futsal tekmovanj mladih
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Stane Kokalj l.r.
referent za futsal NZS
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