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KAZALO  

 

1 – pokal TERME OLIMIA 
2 – termini četrtfinala 1. SFL 
3 – kvalifikacije za 1. SFL 
4 – ženska futsal liga 
5 – sklepi vodje tekmovanj mladih 
 

VSEBINA  

 

1 – pokal TERME OLIMIA 
Sklep VT 025/2019-2020: 
Na podlagi registracij vseh odigranih tekem se potrdi zmagovalec tekmovanja za Pokal TERME OLIMIA 
za tekmovalno leto 2019/2020. Zmagovalec tekmovanja je ekipa Dobovec MB-Monting. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
2 – termini četrtfinala 1. SFL 
Pred koncem rednega ligaškega dela tekmovanja 1.SFL zadolžujemo klube, da nemudoma pismeno 
posredujejo termine odigravanja četrtfinalnih tekem končnice, ki se skladno s tekmovalnim koledarjem 
igrajo v naslednjih terminih: 
 

 1. tekme: petek, 13.03.2020; domačini prvo-, drugo-, tretje- in četrto- uvrščene ekipe; 
 2. tekme: petek, 20.03.2020; domačini osmo-, sedmo-, šesto- in peto- uvrščene ekipe; 
 morebitne 3. tekme: torek, 24.03.2020; domačini prvo-, drugo-, tretje- in četrto- uvrščene ekipe. 

 
Opomnik: skladno s tekmovalnim koledarjem se prvi polfinalni tekmi igrata v petek, 27.03.2020. 
 
3 – kvalifikacije za 1. SFL 
Sklep VT 026/2019-2020: 
Na podlagi 20. odstavka 27. člena Navodil za futsal tekmovanja 2019/2020 je opravljen žreb domačinov 
kvalifikacij za 1. SFL za tekmovalno leto 2020/2021: 
 

 1. tekma: petek ali sobota, 20. ali 21.3.2020: domačin deveto uvrščena ekipa 1. SFL; 
 2. tekma: petek ali sobota, 27. ali 28.3.2020: domačin drugo uvrščena ekipa 2. SFL. 

 
Ta sklep je dokončen.  
 
Zadolžujemo kluba, ki bosta igrala kvalifikacije, da pismeno posredujeta termin in dvorano igranja, in 
sicer za prvo tekmo najpozneje do torka, 10.3.2020, za drugo tekmo pa najpozneje do torka, 17.3.2020. 
Način tekmovanja kvalifikacij je pokalni. Tekmi se organizirata pod pogoji, ki veljajo za tekmovanje 1. SFL 
(prijava na UE, prihodi ekip 60 minut pred tekmo, obvezno snemanje tekem, takse enake kot v 1. SFL). 
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4 – ženska futsal liga 
Sklep VT 027/2019-2020: 
Na podlagi registracij vseh tekem rednega ligaškega dela tekmovanja ŽFL, se potrdi doseženi vrstni red, 
po katerem je končno 5. mesto dosegla ekipa ŠD Košana, ostale ekipe pa so skladno z  določili tretjega 
do osmega odstavka 3. člena Aneksa k Navodilom za futsal tekmovanja 2019/2020 uvrščene v končnico. 
 
Polfinalna para sta:  

 KMN Slovenske gorice – KMN Sevnica; 
 ŽNK Celje – ŽNK Vrhnika. 

 
Ta sklep je dokončen. 
 
 
5 – sklepi vodje tekmovanj mladih  
Sklep ML 049/2019-2020:  
Tekma 5. kroga lige za prvaka v kategoriji U19 med ekipama Siliko Fortrade in KMN Meteorplast se na 
podlagi pismenega dogovora med ekipama odigra v sredo, 18.3.2020 ob 20:00. uri na Vrhniki. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
 

Sklep ML 050/2019-2020:   
Tekma 5. kroga lige za prvaka v kategoriji U19 med ekipama FC Litija  in FSK Stripy se na podlagi 
pismenega dogovora med ekipama odigra v četrtek, 19.3.2020 ob 17:30. uri v Litiji. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
 

Sklep ML 051/2019-2020: 
Na podlagi pravočasne vloge ekipe KMN Bronx Škofije se v skladu s 30. členom Tekmovalnega 
pravilnika NZS in dodatnih izjav uradnih oseb tekme, popravi zapisnik tekme 3. kroga finalnega dela 
mladih v kategoriji U19 med ekipama FC Litija in KMN Bronx Škofije. V 10.minuti tekme je zadetek pri 
ekipi KMN Bronx Škofije dosegel igralec s številko 9 Cupin Tilen in ne igralec s številko 10 Kneževič 
Mrak Žiga, kakor tudi v 39. minuti je zadetek za KMN Bronx Škofije dosegel igralec s številko 11 Stanič 
Aleksander in ne igralec s številko 5 Sanišič Davor, kot je pomotoma vpisano v zapisnik. 
 
  
 Ta sklep je dokončen. 
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