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KAZALO
1 – preložitev terminov končnice 1. SFL
2 – preložene tekme tekmovanj mladih
3 – končnica tekmovanja mladih U19
4 – preložitev terminov končnice U19
VSEBINA
1 – preložitev terminov končnice 1. SFL
Sklep VT 050/2020-2021:
Na podlagi pismenega sporazuma med kluboma se preloži tretja polfinalna tekma končnice 1. SFL med
ekipama FK Dobovec in KMN Bronx Škofije. Tekma se odigra v torek, 18.5.2021 ob 20.00. uri v Rogaški
Slatini.
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 051/2020-2021:
Na podlagi pismenega sporazuma med NZS in kluboma se spremenita termina četrte in morebitne pete
polfinalne tekme končnice 1. SFL med ekipama FC Litija in Siliko Vrhnika.
Četrta polfinalna tekma se odigra v torek, 18.5.2021 ob 20.00. uri na Vrhniki. Termin morebitne pete
polfinalne tekme je petek, 21.5.2021 ob 20.00. uri v Litiji.
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 052/2020-2021:
Odvisno od rezultatov polfinalnih tekem končnice se spremenijo termini finala in tekem za tretje mesto
končnice 1. SFL.
V kolikor bo polfinalna serija zaključena 18.5.2021, se prva finalna tekma in prva tekma za tretje mesto
odigrata v petek, 21.5.2021. Termini ostalih finalnih tekem in druge tekme za tretje mesto se določijo
naknadno.
Ta sklep je dokončen.
2 – preložene tekme tekmovanj mladih
Sklep ML 030/2020-2021:
Tekma 12. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 med ekipama KMN Tomaž in Hiša daril Ptuj, katera
bi morala biti odigrana v nedeljo, 2.5.2021 v ŠD OŠ Ivan Cankar v Ljutomeru, se ob pismenem dogovoru
med ekipama prestavi na četrtek, 6.5.2021 s pričetkom ob 19.00. uri.
Ta sklep je dokončen.
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Sklep ML 031/2020-2021:
Tekma 3. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 med ekipama MNK Proteus Postojna, katera bi
morala biti odigrana v torek, 4.5.2021 v ŠD Srednješolskega centra Postojna, se ob pismenem dogovoru
med ekipama prestavi na sredo, 12.5.2021 s pričetkom ob 17.00. uri.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 032/2020-2021:
Zaostala tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 med ekipama KMN Miklavž in ŠD Extrem,
katera bi morala biti odigrana v soboto, 3.10.2020 v ŠD Tezno v Mariboru, se bo odigrala v nedeljo,
16.5.2021 s pričetkom ob 12.00. uri.
Ta sklep je dokončen.
3 – končnica tekmovanja mladih U19
Sklep ML 033/2020-2021:
IO NZS je dne, 25.02.2021 sprejel sklep, da se na podlagi končne lestvice rednega dela po 13. krogu
pričnejo v nedeljo, 16.5.2021 tekme končnice v kategoriji tekmovanja mladih U 19.
V četrtfinalnih tekmah sta prosti 1. in 2. uvrščena ekipa, 6. uvrščena ekipa se pomeri s 3. uvrščeno
ekipo in 5. uvrščena ekipa se pomeri s 4. uvrščeno ekipo rednega dela tekmovanja ( po 13. krogu).
Zmagovalni ekipi se uvrstita v polfinale, kjer se priključita prvo in drugo uvrščeni ekipi.
Para polfinala sta zmagovalec 4./5. : 1. uvrščena ekipa po rednem delu tekmovanja (po 13. krogu) in
3./6. : 2. uvrščena ekipa po rednem delu tekmovanja (po 13. krogu). Boljši ekipi v dveh tekmah polfinala
se uvrstita v finale tekmovanja mladih v kategoriji U 19, poraženi ekipi pa igrata tekmi za tretje mesto.
Gostitelj drugega srečanja je vedno bolje uvrščena ekipa na končni lestvici rednega dela (po 13. krogu).
Način igranja je pokalni, po dve srečanji, s katerih napreduje boljša ekipa v dveh srečanjih, pri čemer
ima veljavo tudi več doseženih zadetkov gosteh.
Ta sklep je dokončen.
4 – preložitev terminov končnice U19
Sklep ML 034/2020-2021:
Na podlagi uskladitve z mednarodnim turnirjem reprezentanc U19 v Poreču se drugi četrtfinalni tekmi
končnice tekmovanja mladih U19 odigrata v sredo, 19.5.2021. Tekme v polfinalu in finalu ter za tretje
mesto se odigrajo v naslednjih določenih terminih za to tekmovanje, ki se tako zaključi 13.6.2021.
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