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SPLOŠNA DOLOČILA   
 

          1. člen 
(1) Te Propozicije opredeljujejo pogoje tekmovanja za ženske v tekmovalnem letu 2017/2018. 
 
(2) Te Propozicije se uporabljajo tudi v naslednjem tekmovalnem letu dokler se ne sprejmejo nove 

Propozicije tega tekmovanja. 
 
(3) Organizator tekmovanja je NZS. 
 
(4) Za določbe, ki niso opredeljene v teh Propozicijah se smiselno uporabljajo ostali akti NZS. 
 

          2. člen 
(1) V tem tekmovanju lahko nastopajo vse ekipe, ki izpolnjujejo pogoje nastopanja, ki so določeni z 

akti NZS in s temi Propozicijami. 
 

          3. člen 
(1) Pravico nastopa v tekmovalnem letu 2017/2018 imajo igralke, ki so na dan tekme dopolnile starost 

15 let in vse starejše igralke. 
 

(2) Pravico nastopa s posebnim zdravniškim mnenjem imajo tudi igralke, ki so na dan tekme dopolnile 
starost 14 let. 

 
(3) Igralke morajo biti registrirane in imeti pri sebi veljavno športno izkaznico. 
 
(4) Zdravniški pregledi v tem tekmovanju so obvezni. 
 

          4. člen 
(1)  V kolikor se ekipa prijavi v tekmovanje in po izvedenem žrebu odpove sodelovanje ali odstopi od   

 tekmovanja v tekoči sezoni, se preda v disciplinski postopek. 
 
 

NAČIN TEKMOVANJA 
               

          5. člen 
REDNI DEL  
(1) Način tekmovanja je ligaški štiri krožni; vsaka ekipa igra proti vsaki po dvakrat doma in v gosteh.  
 
(2) Žreb tekmovalnih parov izvede vodja tekmovanja in izdela razpored tekem.  
 
ZAKLJUČNI DEL 
(3) V zaključni del tekmovanja napredujejo štiri najboljše uvrščene ekipe rednega dela.  

 
(4) V zaključnem delu se igra polfinale, tekma za tretje mesto in finale.  
 

NZS STANDARD  
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(5) V polfinalu in finalu se igra na dve dobljeni tekmi (zmagi) iste ekipe. Domačini prvih in morebitnih 
tretjih tekem so bolje uvrščene ekipe rednega dela, domačini druge tekme pa slabše uvrščene 
ekipe rednega dela. 

 
(6) Za tretje mesto se igrata dve tekmi po pokalnem sistemu. Domačin prve tekme je slabše uvrščena 

ekipa rednega dela, domačin druge tekme pa bolje uvrščena ekipa rednega dela. 
 
(7) V polfinalu se med seboj pomerita prvo in četrto uvrščena ekipa rednega dela, ter drugo in tretje 

uvrščena ekipa rednega dela. Zmagovalni ekipi napredujeta v finale, poraženi ekipi pa igrata za 
tretje mesto.  

 
6. člen 

(1) Igralni dan je v dogovoru med ekipami petek z začetkom tekme med 19:00 in 21:00 uro, sobota z 
začetkom tekme med 12:00 in 21:00 uro ali nedelja z začetkom tekme med 12:00 in 18:00 uro. 

 
(2) Morebitna potrebna soglasja o času igranja morajo biti posredovana referentu za futsal ter vodji 

tekmovanja najmanj pet dni pred odigravanjem tekme v pismeni obliki (preko elektronske pošte). 
 

          7. člen 
(1) Igralni čas vsake tekme v celotnem tekmovanju je 2 x 20 minut neto igre (z ustavljanjem ure).  
 
(2) Ekipa mora imeti na začetku vsake tekme najmanj 5 igralk, od katerih je ena vratarka.  
 
 

UGOTAVLJANJE UVRSTITEV EKIP IN REZULTATI TEKEM 
 

8. člen 
(1) Vrstni red ekip v rednem delu se določi na osnovi 22. člena Pravilnika za futsal.  

 
(2) V zaključnem delu se v primeru neodločenega rezultata (polfinale in finale) ali identičnih rezultatov 

(tekmi za tretje mesto) izvajajo kazenski udarci. Vsaka ekipa prvotno izvaja po tri kazenske udarce. 
 
 

URADNE OSEBE NA TEKMAH 
 

9. člen  
(1) Vse tekme tega tekmovanja sodita dva sodnika. 
 
(2) Organizator tekmovanja za vsako tekmo določi delegata, ki je glavni nadzornik tekme in opravlja 

naloge, ki so opredeljene v navodilih za opravljanje delegatske službe. 
 
 

TRENERJI 
 

10. člen 
(1) Licenca oziroma izobrazba za trenerja v tem tekmovanju je obvezna. 
 
 

ORGANIZACIJA TEKEM 
 

11. člen 
(1) Klub domačin mora obvezno vsako tekmo prijaviti policijski postaji v skladu z veljavno zakonodajo.  
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(2) Semafor je obvezen. V primeru, da v dvorani ni semaforja, ali pa se med tekmo pokvari, igralni čas 
meri sodnik. Čas ob izključitvah meri oziroma nadzira delegat (v njegovi odsotnosti sodnik). 

 
(3) Pravila minute odmora in akumuliranih prekrškov so regulirana v Pravilih futsal igre. 
 
(4) Klub domačin mora zagotoviti zdravniško in varnostno službo.  
 
(5) Klub domačin mora zagotoviti prostor za pisanje zapisnika, računalnik, osebo za pisanje zapisnika 

in ostale organizacijske zadeve (garderobe, tuše s toplo vodo, zarisano igrišče, brisanje tal,…).   
 
 

ZAPISNIK TEKME 
 

12. Člen  
(1) Za vsako tekmo se piše zapisnik v programu REGISTA. 
 
 

DISCIPLINSKE ZADEVE 
 

13. člen 
(1) Disciplinske zadeve (kazni, prepoved nastopa, kartoni) veljajo skladno z Disciplinskim pravilnikom 

NZS. 
 
 

KONČNE DOLOČBE 
 

          14. člen 
Te propozicije veljajo od 01.07.2017 dalje. Propozicije se objavi na uradni spletni strani www.futsal.si.   
 
 
 

Nogometna zveza Slovenije 
   
 
Stanko Damiš l.r.                   pripravil: Stane Kokalj l.r. 
Vodja futsal tekmovanj                          Referent za futsal pri NZS 

http://www.futsal.si/

