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SKLEPA VODJE TEKMOVANJ MNZM

Sklep št.: VT – 116/1718
V 15. minuti prekinjena tekma (višja sila – močan naliv in voda na igrišču) mlajših dečkov v ligi 11:11 U13 MNZ
Maribor, med ekipama NŠ ROHO : NŠ Jarenina - Pesnica, ki bi morala biti odigrana 7. 6. 2018, na stadionu NK
Rogoza, se na podlagi sporazuma med kluboma delegira na 13. 6. 2018, ob 18.00 uri, na stadion v Rogozi.
V skladu s 1. členom Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v
posebnih primerih:
- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin,
- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub,
- enotno ceno sodniku, v višini 75% takse, plača MNZ Maribor

Sklep št.: VT – 117/1718
Zveza: Sklep št.: VT-115, z dne 1. 6. 2018
Ekipa U7 NK Koroška Dravograd ni bila planirana na U7 turnir dne 27. 5. 2018 na stadion ND Slovenj Gradec,
zato se izdani sklep, naveden pod zvezo, anulira.

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, 12. 6. 2018
Domen Majcen, l.r
Vodja tekmovanj MNZ Maribor

