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KAZALO
1 – sklep o preloženi tekmi 6. kroga 1. SFL
2 – sklep o zamenjavi domačinov 1. SFL
3 – sklep o igranju domačih tekem KMN Slovenske gorice ženske
VSEBINA
1 – sklepi o preloženi tekmi 6. kroga 1. SFL
Sklep VT 19/2020-2021:
Tekma 6. kroga 1. SFL med ekipama KMN Bronx Škofije in KMN Oplast Kobarid, ki bi morala biti odigrana
dne, 16. oktobra 2020 in je bila preložena s sklepom VT 12/ 2020-2021, se na podlagi 16. člena
Tekmovalnega Pravilnika NZS in pismenega sporazuma med kluboma, odigra v torek, 24. novembra 2020
ob 20:00. uri v športni dvorani Burja na Škofijah.
Ta sklep je dokončen.
Opozorilo:
Morebitne prepovedi nastopa igralcev ali uradnih oseb se vodijo po vrstnem redu igranja tekem.
2 – sklep o zamenjavi domačinov 1. SFL
Sklep VT 20/2020-2021:
Na podlagi pismenega soglasja med kluboma se zaradi adaptacije športne dvorane v Zagorju ob Savi,
zamenjata domačina tekem 8. in 17. kroga 1. SFL med ekipama ŠD Mlinše in Siliko Vrhnika:
a.) domačin v 8. krogu je ekipa Siliko Vrhnika v petek, 20.11.2020 ob 20:00. uri na Vrhniki;
b.) domačin v 17. krogu je ekipa ŠD Mlinše v terminu po tekmovalnem koledarju.
Ta sklep je dokončen.
3 – sklep o igranju domačih tekem KMN Slovenske gorice ženske
Sklep VT 21/2020-2021:
Na podlagi pismene vloge se domače tekme KMN Slovenske gorice ženske igrajo v novi športni dvorani
v Spodnjem Dupleku. Ta sklep zaenkrat velja za tekmi 3. kroga ŽFL proti ŠD Košana v petek, 20. novembra
in 5. kroga ŽFL proti ŽNK Celje v petek, 4. decembra 2020. Razlog premestitve je zasedena dvorana OŠ
Voličina, ki je začasno preurejena za nastanitev prebivalcev in zajezitev širjenja bolezni COVID-19.
Ta sklep je dokončen.
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