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KAZALO
1 – registracija tekme 8. kroga 1. SFL
VSEBINA

1 – registracija tekme 8. kroga 1. SFL
Sklep VT 022/2020-2021:
Tekma 8. kroga tekmovanja 1. SFL 2020/2021 med ekipama Siliko Vrhnika in ŠD Mlinše se na podlagi
četrtega odstavka 24. člena Disciplinskega pravilnika NZS in 29. člena Pravilnika NZS za futsal registrira
po uradni dolžnosti 5:0 v korist ekipe Siliko Vrhnika.
Vsi izrečeni rumeni kartoni na tekmi 8. kroga 1. SFL med ekipama Siliko Vrhnika in ŠD Mlinše štejejo v
evidenco rumenih kartonov za to tekmovanje, katero vodita in za morebitne kršitve odgovarjata kluba.
Obrazložitev:
Tekma je bila odigrana dne, 20.11.2020 na Vrhniki in se je končala z rezultatom 2:2. Na tekmi je za ekipo
ŠD Mlinše v dresu številka 11 nastopil igralec Kazič Staš, reg. št. 69303, ki pa ni imel pravice nastopa.
Igralec prestaja kazen štirih tekem prepovedi nastopa v ljubljanski regionalni ligi 2020/2021, ki mu je
izrečena s sklepom iz zapisnika 11. seje disciplinskega sodnika z dne, 21.10.2020 zaradi disciplinske
kršitve na tekmi 7. kroga navedenega tekmovanja med ekipama Rudar Trbovlje in NK Laby's Mengo 28,
ki je bila odigrana dne, 1710.2020 v Trbovljah. Igralec ne sme nastopiti za nobeno ekipo na območju
Slovenije dokler ne odsluži te kazni.
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.
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