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KAZALO
1 – potrditev žreba Pokala Terme Olimia
2 – sklep o registraciji tekme 2. SFL
3 – termini 17. in 18. kroga 1. SFL
VSEBINA
1 – potrditev žreba Pokala Terme Olimia
Sklep VT 20/2019-2020:
Potrdi se žreb polfinala in zaključnega dela tekmovanja za Pokal Terme Olimia 2019/2020, ki je bil
opravljen na sedežu NZS/NNC Brdo v ponedeljek, 10.02.2020.
Izžrebana sta naslednja polfinalna para:
 FK Siliko – KMN Oplast Kobarid,
 KMN Sevnica – Dobovec MB-Monting
Ta sklep je dokončen.
Polfinalni tekmi se odigrata v okviru zaključnega dela tekmovanja v Podčetrtku v soboto, 29.02.2020,
finale med zmagovalcema v polfinalu pa v nedeljo, 01.03.2020. Termini bodo objavljeni naknadno.
2 – sklep o registraciji tekme 2. SFL
Sklep VT 21/2019-2020:
Tekma 16. kroga tekmovanja 2. SFL mladih med ekipama MNK Kix Ajdovščina in Futsal klub Kebelj se
na osnovi tretjega odstavka 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in tretjega odstavka 21. člena
Pravilnika NZS za futsal registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 5:0 za ekipo MNK Kix Ajdovščina.
Ekipo Futsal klub Kebelj se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa Futsal klub Kebelj 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.
3 – termini 17. In 18. kroga 1. SFL
Opozarjamo klube 1. SFL, da se morajo v skladu z dvanajstim odstavkom 20. člena Navodil za futsal
tekmovanja 2019/2020 vse tekme 17. In 18. kroga 1. SFL odigrati v petek z začetkom prvega polčasa
ob 20:00. uri in drugega polčasa ob 20:50. uri.
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