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KAZALO
1 – potrditev žreba osmine finala pokala
2 – preložitev tekme 9. kroga 1. SFL
3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – potrditev žreba osmine finala pokala
Sklep VT 05/2019-2020:
Potrdi se žreb osmine finala pokala TERME OLIMIA, ki je bil izveden dne, 18.10.2019 na sedežu NZS
(dodani so termini tekem):







četrtek, 31.10.2019 ob 17:30. uri: ŠD Mlinše – KMN Oplast Kobarid
četrtek, 31.10.2019 ob 19:00. uri: KMN Miklavž TBS Team 24 – KMN Sevnica
četrtek, 31.10.2019 ob 19:00. uri: Extrem – KMN Tomaž Šic bar
četrtek, 31.10.2019 ob 20:00. uri: MNK Kix Ajdovščina – KMN Meteorplast
sobota, 02.11.2019 ob 18:00. uri: FK Siliko – FSK Stripy
proste ekipe: Futsal klub Dobovec, KMN Bronx Škofije in FC Litija

Ta sklep je dokončen.

2 – preložitev tekme 9. kroga 1. SFL
Sklep VT 06/2019-2020:
Zaradi nastopa ekipe Dobovec Pivovarna Kozel na turnirju elitnega dela za UEFA pokal prvakov v Moskvi,
se preloži tekma 9. kroga 1. SFL med ekipama FSK Stripy in Dobovec Pivovarna Kozel, ki je s tekmovalnim
koledarjem določena za igranje dne, 22.11.2019. Na podlagi pisnega sporazuma med kluboma se tekma
odigra v sredo, 27.11.2019 z začetkom ob 20:30. uri v športni dvorani Trata Škofja Loka.
Ta sklep je dokončen.

3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 008/2019-2020:
Prva tekma 1. turnirja mladih v kategoriji U13 vzhod med ekipama KMN Meteorplast in FC Litija se po
uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom 5:0 za ekipo
KMN KMN Meteorplast.
Ekipo FC Litija se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa FC Litija iz neopravičenega razloga ni odigrala tekme.

V1.0

OBVESTILO

NAV_1920

2

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 009/2019-2020:
Tretja tekma 1. turnirja mladih v kategoriji U13 vzhod med ekipama FC Litija in KMN Slovenske Gorice
se po uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom 5:0
za ekipo KMN KMN Slovenske Gorice.
Ekipo FC Litija se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa FC Litija 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 010/2019-2020:
Tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 vzhod med ekipama KMN Meteorplast in ŠD
Mlinše, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 20.10.2019 v ŠD OŠ Ivana Cankarja v Ljutomeru, se
ob pismenem dogovoru med ekipama prestavi na poznejši temin.
Ta sklep je dokončen.

Sklep ML 011/2019-2020:
Zaradi izstopa ekipe KIX Ajdovščina iz nadaljnjega tekmovanja mladih v kategoriji U19 zahod se v skladu
s prvim odstavkom 54. člena Tekmovalnega pravilnika NZS vsi njeni dosedanji rezultati brišejo.
Ta sklep je dokončen.

Nogometna zveza Slovenije

Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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