
 

V1.0 OBVESTILO NAV_1920 

 

KAZALO  

 

1 – preložitev tekme 11. kroga 1. SFL 
2 – osmina finala pokala TERME OLIMIA 
3 – sklepi vodje tekmovanj mladih 
 

VSEBINA  

 

1 – preložitev tekme 11. kroga 1. SFL 
Sklep VT 07/2019-2020: 
Tekma 11. kroga 1. SFL med ekipama FC Hiša daril Ptuj in KMN Sevnica, ki je s tekmovalnim koledarjem 
določena za igranje dne, 06.12.2019 se na podlagi pisnega sporazuma med kluboma preloži in odigra v 
sredo, 04.12.2019 z začetkom ob 20:00. uri v športni dvorani Ljudski vrt na Ptuju. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
2 – osmina finala pokala TERME OLIMIA 
Izpisek navodil (propozicij) in drugo, vezano na tekme osmine finala pokala TERME OLIMIA: 
 

 V osmini finala se igra samo ena tekma. 
 

 V primeru neodločenega rezultata o zmagovalcu odločajo kazenski udarci po znanih pravilih. 
 

 Rumeni kartoni v pokalnem tekmovanju NZS se vodijo ločeno od prvenstvenih tekmovanj NZS. 
 

 V futsal pokalnem tekmovanju NZS velja enako pravilo evidentiranja rumenih kartonov kot v 
ostalih pokalnih tekmovanjih NZS (igralec počiva po treh in šestih prejetih rumenih kartonih). 

 
 Rdeči kartoni se prenašajo iz prvenstvenega v pokalno tekmovanje in obratno. Za morebitne 

kršitve odgovarjajo klubi ne glede na posredovane informativne prepovedi. 
 

 Vse ekipe morajo voditi trenerji s Futsal licencami za tekoče tekmovalno leto. 
 

 Na vseh tekmah so obvezne športne izkaznice in veljavni zdravniški pregledi. 
 

 Barve opreme morajo klubi preveriti pred igranjem, oziroma se morajo gostujoče ekipe 
prilagoditi domačim, v nasprotnem primeru jim morajo domačini posoditi rezervno opremo 
proti plačilu nastalih stroškov. O barvi opreme odloča izključno prvi sodnik pred tekmo. 

 
 V osmini finala snemanje ni obvezno, je pa zelo zaželeno (obvezno pa je v četrtfinalu). 

 
 Obvezno je vodenje spletne aplikacije “rezultati v živo”, enako kot v 1. In 2. SFL. 

 
 Stroške organizacije krije domačin. V osmini finala so takse uradnih oseb enake kot v 2. SFL 

(enako v četrtfinalu). NZS izstavi klubom domačinom posebej račun. 
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3 – sklepi vodje tekmovanj mladih 
Sklep ML 012/2019-2020:     
Tekma 5. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U 19 vzhod med ekipama Benedikt Slovenske Gorice in 
KMN Sevnica se po uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z 
rezultatom 5:0 za ekipo Benedikt Slovenske gorice. 
 
Ekipo KMN Sevnica se preda v disciplinski postopek. 
 
Obrazložitev : 
Ekipa KMN Sevnica iz neopravičenega razloga ni odigrala tekme. 
 
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 013/2019-2020: 
Tekma 4. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 zahod med ekipama FC Litija in KMN Oplast 
Kobarid, katera bi morala biti odigrana v soboto, 26.10.2019 v Litiji, se ob pismenem dogovoru med 
ekipama prestavi na poznejši temin. 
 
Ta sklep je dokončen. 
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