
 

V1.0 OBVESTILO NAV_1920 

 

KAZALO  

 

1 – preložena tekma 1. SFL 
2 – preložena tekma Pokala Terme Olimia 
3 – tretji del ženske futsal lige 
 

VSEBINA  

 

1 – preložena tekma 1. SFL 
Sklep VT 13/2019-2020: 
Tekma 13. kroga 1. SFL med ekipama KMN Bronx Škofije in FC Hiša daril Ptuj, ki je s tekmovalnim 
koledarjem določena za igranje v petek, 10.1.2020, se na podlagi 13. člena Tekmovalnega pravilnika 
NZS, zaradi zasedene dvorane in sporazumno med kluboma izjemoma odigra v soboto, 11.1.2020 ob 
20:00. uri v športni dvorani Burja na Škofijah. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
2 – preložena tekma Pokala Terme Olimia 
Sklep VT 14/2019-2020: 
Povratna četrtfinalna tekma za Pokal Terme Olimia med ekipama KMN Sevnica in KMN Bronx Škofije, 
ki je s tekmovalnim koledarjem določena za igranje v petek, 17.1.2020 ali v soboto, 18.1.2020, se na 
podlagi 13. člena Tekmovalnega pravilnika NZS, zaradi zasedene dvorane in sporazumno med kluboma 
izjemoma odigra v sredo, 15.1.2020 ob 20:00. uri v športni dvorani v Sevnici.  
 
Ta sklep je dokončen. 
 
3 – tretji del ženske futsal lige 
Obveščamo vse ekipe, ki nastopajo v ženski futsal ligi, da se to nedeljo zaključuje drugi del, ki mu bo 
sledil še tretji del ligaškega tekmovanja. Razpored tekem bo sestavljen na podlagi uvrstitev po drugem 
delu. Zato morajo ekipe takoj po tem rezervirati dvorane in sporočiti termine. Za 15. krog je zapisani 
datum petek, ki je zelo zaželen, saj se v soboto in nedeljo odvija zaključek pokala Terme Olimia. 
 

datum krog nasprotnika nasprotnika prosta ekipa 

26.01.2020 11. 2:5  uvrščeni ekipi 3:4  uvrščeni ekipi 1  uvrščena ekipa 

02.02.2020 12. 4:2  uvrščeni ekipi 5:1  uvrščeni ekipi 3  uvrščena ekipa 

09.02.2020 13. 2:3  uvrščeni ekipi 1:4  uvrščeni ekipi 5  uvrščena ekipa 

23.02.2020 14. 3:1  uvrščeni ekipi 4:5  uvrščeni ekipi 2  uvrščena ekipa 

28.02.2020 15. 5:3  uvrščeni ekipi 1:2  uvrščeni ekipi 4  uvrščena ekipa 
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