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KAZALO
1 – potrditev četrtfinala Pokala Terme Olimia
2 – preložena tekma 1. SFL
2 – opozorilo vsem klubom
VSEBINA
1 – potrditev četrtfinala Pokala Terme Olimia
Sklep VT 18/2019-2020:
Na podlagi odigranih tekem in preteka pritožbenega roka na registracijo tekem se potrdijo rezultati
četrtfinala Pokala Terme Olimia, po katerih so se v polfinale uvrstile ekipe Dobovec MB-Monting, KMN
Sevnica, Siliko in KMN Oplast Kobarid.
Ta sklep je dokončen.
Žreb polfinala bo izveden na sedežu NZS/NNC Brdo v ponedeljek, 10. februarja 2020 ob 12:00. uri.
2 – preložena tekma 1. SFL
Sklep VT 19/2019-2020:
Tekma 15. kroga 1. SFL med ekipama Dobovec Pivovarna Kozel in KMN Bronx Škofije, ki je s
tekmovalnim koledarjem določena za igranje v petek, 07.02.2020, se preloži iz objektivnih razlogov in
odigra v torek, 11.02.2020 ob 20:00. uri v športni dvorani II. OŠ Ratanska vas v Rogaški Slatini.
Ta sklep je dokončen.
2 – opozorilo vsem klubom
Pred nami je odločilen del letošnje 25-te sezone, zato ni odveč opozorilo, namenjeno vsem klubom.
Vsi domači klubi ste obvezni predvideti in se pripraviti tudi na prihod gostujočih navijačev ne glede na
to, ali boste prejeli s strani gostujočih klubov predpisano napoved njihovega prihoda. Vsi gostujoči klubi
pa ste obvezni za vsako tekmo najpozneje 24 ur pred delegiranim začetkom tekme v pismeni obliki
sporočiti na elektronska naslova uradnega predstavnika nasprotnika in vodje dotičnega tekmovanja,
v kolikor prihajate z navijači, njihovo število in morebitne druge informacije. V primeru, da obvestila
ne boste posredovali, boste predani v disciplinski postopek (brez novega opozorila), še bolj pomembno
pa je, da odgovarjate za morebitne težave, če ne napišemo nešportno obnašanje, za izgrede,
povzročitve materialne škode (to velja tudi za garderobe) in podobno. Delegati bodo pri tem še posebej
pozorni. Vsi domači klubi morate zagotoviti ustrezno število redarjev od predpisanega časa prihoda do
uradnega odhoda gostujoče ekipe iz dvorane. Vse gledalce je potrebno pri vstopu pregledati in jim
preprečiti morebiten vnos steklene embalaže, alkoholnih pijač in rekvizitov, ki bi utegnili biti nevarni.
Fair Play!
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