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SKLEPI VODJE TEKMOVANJA MNZM

Sklep št.: VT – 39/1718

Predstavnik ND Slovenj Gradec Sandi Tomšič je 30. 9. 2017, ob 12.17 uri, preko elektronskega sporočila,
naslovljenega na vodstvo tekmovanja in predstavnike NK Rošnja – Loka, odpovedal člansko nogometno tekmo
5. kroga, med ekipama NK Rošnja – Loka : ND Slovenj Gradec, ki je bila delegirana na 30. 9. 2017, ob 16.00 uri.
Razlog za odpoved pa je bilo premalo število igralcev.
Omenjena prvenstvena tekma se po 87. členu TPr MNZM, registrira z rezultatom 3:0 za ekipo NK Rošnja - Loka.
Zaradi pravočasno poslane odpovedi, dodatni stroški pri organizaciji tekme niso nastali. Klub ND Slovenj
Gradec se zaradi neprihoda na tekmo preda disciplinskemu sodniku.

Sklep št.: VT – 40/1718

Ekipo najmlajših cicibanov U7 NK Železničar Maribor je neopravičeno izostala iz turnirja U7, kateri je bil
organiziran 1. 10. 2017, na stadionu NK Limbuš - Pekre. Klub NK Železničar Maribor se zaradi neprihoda na
organiziran turnir, preda disciplinskemu sodniku.
Ker ekipa najmlajših cicibanov U7 NK Železničar Maribor, v roku 48 ur po organiziranem turnirju ponovno ni
sporočila razloga izostanka, se njen izostanek šteje kot neopravičen. Na podlagi 89. člena TPr MNZ Maribor, se
NK Železničar Maribor zaradi drugega neopravičenega neprihoda (prvi sklep VT – 37/1718, z dne 29. 9 .2017),
izključi iz nadaljnjega tekmovanja.

Sklep št.: VT – 41/1718

Kadetska tekma 6. kroga, med ekipama NK MB Tabor in NK Pohorje, ki je bila delegirana za nedeljo, 8. 10.
2017, ob 13.30 uri, se na podlagi pisnega sporazuma med kluboma preloži na 7. 10. 2017, ob 14.00 uri.
NK Pohorje se za plačilo stroškov, povezanih s preložitvijo tekme, v skladu z 22. členom TP MNZM, izstavi račun
v višini 10 EUR.

Sklep št.: VT – 42/1718

Tekma 6. kroga starejših dečkov, med ekipama NK Jarenina-Pesnica 1 in NK ROHO, ki je bila delegirana za
soboto, 7. 10. 2017, ob 10.00 uri, se na podlagi pisnega sporazuma med kluboma preloži na 24. 10. 2017, ob
16.00 uri, na igrišču v Zg. Hočah.
ŠD Rogoza se za plačilo stroškov, povezanih s preložitvijo tekme, v skladu z 22. členom TP MNZM, izstavi račun
v višini 10 EUR.
Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in se nakaže na TRR MNZ Maribor, št. SI56 6100 0000 8794 367
(Delavska hranilnica Maribor). Zainteresiran klub ima pravico do pritožbe na tekmo. Obrazloženo pritožbo je
potrebno poslati vodji tekmovanja pismeno v dveh /2/ dneh po odigrani tekmi, pri čemer kot dokaz
pravnomočnosti velja poštni žig priporočene pošiljke 102. čl. TP MNZM/. Rok za pritožbo zoper odločitve vodje
tekmovanja je v osmih /8/ dneh od prejema sklepa oz. od objave sklepa /104. čl. TP MNZM/. O pritožbi zoper
sklepe odloča komisija za pritožbe MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega
roka, pri čemer kot dokaz pravnomočnosti velja poštni žig priporočene pošiljke.

Maribor, 6. 10. 2017

Domen Majcen, l.r
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