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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM
Sklep št.: VT – 57/1819
ŠD Slivnica pri Mariboru je v petek 29.3.2019, obvestilo vodstvo tekmovanja, da bo njihovega kaznovanega
glavnega trenerja nadomestil trener Živan Gagovič, ki ima C licenco.
Na podlagi 4. odstavka, 39. člena TPr MNZM, se trenerju Živanu Gagoviču, ki ima veljavno »C« licenco, dovoli
voditi člansko ekipo NK Slivnica od dne 29. 3. 2019 do vključno dne 29. 4. 2019.
Sklep št.: VT – 58/1819
NK Dobrovce je v sredo 3.4.2019, obvestil vodstvo tekmovanja, da bo zaradi obveznosti glavnega trenerja v
tujini, njihovo člansko moštvo na prihajajoči tekmi z ŠD Marjeta na Dravskem polju vodil trener Mario Mudri, ki
ima C licenco.
Na podlagi 4. odstavka, 39. člena TPr MNZM, se trenerju Mario Mudri, ki ima veljavno »C« licenco, dovoli
voditi člansko ekipo NK Dobrovce od dne 3. 4. 2019 do vključno dne 8. 4. 2019.
Sklep št.: VT – 59/1819
Nogometno tekmo 13. kroga v U19 Mladinski ligi MNZ Maribor, med ekipama NŠ Šentilj : NK MB Tabor, sta kluba
zaradi zasedenosti igrišča z višjim rangom tekmovanja (2. članska liga MNZ Maribor) in odsotnosti večjega števila
igralcev NK Šentilj, na podlagi pisnega sporazuma med kluboma prestavila na torek 9. 4. 2019, ob 18.00 uri.
V U19 Mladinski ligi MNZ Maribor se bo po odigranem 13. krogu na novo določil razpored, prav tako se bo liga,
glede na stanje na lestvici, delila na dve skupini.
Zaradi upoštevanja TPr MNZ Maribor, da se mora delegiranje tekem opravit najmanj 5 dni pred začetkom
tekmovalnega kroga, se bodo vse tekme omenjenega kroga, ki so bile planirane ob sredah, odigrale v ponedeljek.
Na podlagi 27. člena TPr MNZ Maribor, se omenjena tekma delegira na ponedeljek 8. 4. 2019 ob 18.30 uri, na
igrišče NK Šentilj
Na podlagi 28. člena TPr MNZ Maribor, zoper omenjen sklep ni pritožbe.
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 106. 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, 3. 4. 2019
Domen Majcen, l.r
Vodja tekmovanj MNZ Maribor

