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Številka: OBV 001/2014-2015                                                         Datum: 07.07.2015

 

KAZALO  

   
1  - žreb tekmovalnih parov 
2  - tekmovanja 

 

VSEBINA  

 
1 – žreb tekmovalnih parov 
V ponedeljek, 07.07.2014 je bil izveden žreb tekmovalnih parov sezone 2014/2015. Pri žrebu so se 
upoštevale želje klubov, ki so sicer geografsko dokaj blizu. Izžrebane številke in pare prvega kroga nove 
sezone  lahko najdete spodaj, kakor tudi sklep vodje tekmovanja:  
 

Sklep DS 01/2014-2015: 

Potrdi se žreb tekmovalnih številk in razpored 1. SFL za tekmovalno leto 2014/2015. Žreb je bil 
opravljen dne, 7. julija 2014 v prostorih Nogometne zveze Slovenije. 
  
Klubom so bile izžrebane naslednje številke: 

 
1 KMN Velike Lašče 
2 KMN Sevnica 
3 RE/MAX Brezje Maribor 
4 KMN Puntar 
5 KMN Bronx Škofije 
6 ŠD Extrem 
7 Dobovec Trgovine Jager 
8 KMN Benedikt 
9 KMN Oplast Kobarid 
10 FC Litija 
  
Razpored je v prilogi tega sklepa. Ta sklep je dokončen. 
  
V prvem krogu se med seboj pomerijo: 

 KMN Velike Lašče : FC Litija, KMN Sevnica : KMN Oplast Kobarid, RE/MAX Brezje : KMN Benedikt, KMN 
Puntar : Dobobec Trgovine Jager in KMN Bronx Škofije : ŠD Extrem.  
  
Začetek prvenstva bo v petek, 19. septembra 2014. Tudi v novem prvenstvu bodo srečanja 1. SFL ob 
petkih s pričetki med 19:00 in 21:00. uro. Pred tem bo v okviru dneva slovenskega futsala v soboto, 13. 
septembra 2014 odigrano srečanje super pokala med državnim prvakom KMN Oplastom Kobarid in 
pokalnim zmagovalcem FC Litijo. 
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2 – tekmovanja 
Obveščamo vas tudi, da se lahko, oziroma je zelo zaželjeno, da nam prijavite v tekmovanje tudi vaše 
mlajše selekcije, ki bodo nastopale v SFL.  Nekatere ekipe ste nam v anketi pred dnevi to sporočile, 
večina pa tega ni naredila. S temi podatki boste omogočili sestavo lig dovolj kmalu in posledično tudi 
način tekmovanja. Zato vas še enkrat prosimo, da nam to posredujete.  
Prav tako vas obveščamo, da smo vašim MNZ posredovali obvestilo o obveznosti organizacije futsal 
pokala na področju, kjer deluje vaš klub. MNZ je namreč obvezen izpeljati futsal tekmovanje in 
zmagovalca in drugouvrščeno ekipo sporočiti na NZS. Zakaj drugouvrščeno ? V kolikor ne bo 
zapolnjenih vseh 16 mest v 1/8 finala, bomo ponudili nastop tudi drugouvrščenim ekipam.  
 

 Športni pozdrav! 
 

Nogometna zveza Slovenije                                 

      

  
              Nogometna zveza Slovenije 

  
 

Stanko Damiš l.r.                 pripravil: Stane Kokalj 
Vodja tekmovanj                      referent za futsal 
 


