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1. SPREMLJANJE TEKEM V ŽIVO – LIVE TICKER
Tudi v tekmovalnem letu 2015/2016 spremljamo tekme Prve lige Telekom Slovenije v živo v pisni
obliki preko spletne strani www.prvaliga.si.
Cilj spremljanja tekem v živo preko uradne strani je zagotoviti hiter in verodostojen vir informacij
vsem zainteresiranim skupinam in posameznikom, navijačem in simpatizerjem pa s pomočjo aplikacij
za pametne telefone in dlančnike omogočiti podrobno spremljanje svojega kluba vsepovsod - doma,
na štadionu ali med oddihom.
Za tem lažje spremljanje tekem na spletu in čim hitrejšo pripravo video odmevov po tekmi so klubi
obvezani zagotoviti optimalne pogoje v skladu s svojimi zmožnostmi za spremljanje tekme.

2. POTEK DELA LIVE-TICKER
3.
Prihod medijskega predstavnika NZS na stadion najmanj 75 minut pred tekmo (zagotovitev
delujočih povezav, dogovor o izjavah s TV partnerjem in reševanje morebitnih problemov).
Ob prejemu datoteke z zapisnikom se le-ta uvozi na spletno stran in služi kot vir za spremljanje
tekme v živo.
Spremljanje tekme preko orodja na spletni strani prvaliga.si (nevtralni komentarji, brez
izkazovanja klubske pripadnosti).
Med tekmo medijski predstavnik NZS izpisuje zanimive trenutke na tekmi in jih med polčasom
in neposredno po zaključku tekme posreduje producentu za pripravo video povzetkov.
10 minut po zaključenem spletnem prenosu medijski predstavnik NZS s snemalcem in pred
ozadjem Prva liga Telekom Slovenije (izjema je v primeru TV prenosov, ko ta del opravi imetnik
TV pravic) opravi kratke pogovore s trenerjema in enim igralcem iz vsake ekipe (pred novinarsko
konferenco).
Medijski predstavnik NZS skrbi za postavitev sogovornika pred sponzorskim ozadjem in poskrbi
za navodila snemalcu (ozadje mora biti v celem kadru snemanja izjav, ne le v enem delu).
Video povzetke s komentarjem in odmeve po tekmi pripravi producent NZS.

3. ZADOLŽITVE KLUBOV
4. ZAPISNIK PRED TEKMO
Klubi so dolžni zapisnik v obliki .zap najmanj 55 minut pred začetkom tekme poslati na e-naslov:
zapisnik@nzs.si.
Osebi, ki spremlja tekmo za uradno spletno mesto Prve lige Telekom Slovenije
(www.prvaliga.si), so klubi dolžni rezervirati mesto na medijski tribuni z neoviranim pogledom
na celotno igralno površino.
V kolikor obstaja možnost, naj bo mesto opremljeno z žično povezavo z internetom, v kolikor pa
je povezava brezžična (Wi-Fi) mora le-ta biti primerno zaščitena (geslo), da je ne morejo
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uporabljati obiskovalci tekme (veliko število povezav vpliva na kakovost povezave).
Pomoč predstavnikov klubov pri zagotavljanju sogovornikov (trener in igralec obeh klubov)
najkasneje 10 minut po koncu tekme pred ozadjem Prva liga Telekom Slovenije (ekskluzivno in
samo za Kanal A in Prvo ligo Telekom Slovenije).

4. TAKTIČNA POSTAVITEV
Za zbiranje podatkov o taktičnih postavitvah je zadolžen medijski predstavnik NZS, dolžnost obeh
klubov pa je, da mu vsaj 50 minut pred začetkom tekme zagotovita kompetentnega predstavnika
kluba, ki bo za potrebe live-tickerja predstavil pravilno taktično postavitev svoje ekipe. Ti podatki
bodo uporabljeni tudi za potrebe televizijskih prenosov.

Nogometna zveza Slovenije
Matjaž Krajnik
Tiskovni predstavnik NZS
Ljubljana, 14.07.2015
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