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1. TV EKIPA
Klub organizator tekme, ki je v neposrednem televizijskem prenosu, mora zagotoviti
televizijski ekipi nemoteno pripravo na tekmo.
TV ekipa je dolžna organizatorja pisno obvestiti o času prihoda in o svojih potrebah za
posamezno tekmo najmanj dva dni pred tekmo (npr. če je tekma v nedeljo, je ekipa dolžna
organizatorja obvestiti do petka do 12. ure).
Redarske službe morajo biti obveščene o prihodu ekipe in o dostopih na delovna mesta ter
zagotoviti varovanje opreme.
V primeru, da ni TV prenosa, bo tekma snemana z eno ali tremi kamerami. V tem primeru
imajo snemalci potrebne akreditacije in prispejo na stadion dobro uro pred tekmo.

2. ZAPISNIK PRED TEKMO
3.
Obe moštvi oddata seznam igralcev/postave najkasneje 75 minut pred začetkom tekme.
Organizator pripravi elektronski zapisnik najkasneje 60 minut pred tekmo.
Zapisnik pred tekmo se v elektronski obliki (.zap datoteka) pošlje na e-mail
zapisnik@nzs.si najkasneje 55 minut pred tekmo.
Organizator zapisnik (postave) v pisni obliki dostavi na tribuno za medije ter fotografom ob
igrišču najkasneje 45 minut pred tekmo.

3. DOSTOP MEDIJEV NA IGRIŠČE
4. ZAPISNIK PRED TEKMO
Dostop na igrišče za fotografe in snemalce je dovoljen le z veljavno akreditacijo (rumenobela) in uradnim jopičem Prve lige Telekom Slovenije.
Na igrišče lahko po tekmi dostopajo le snemalci in reporterji TV ekipe, ki neposredno prenaša
tekmo. Tudi oni morajo imeti primerno akreditacijo in uradni jopič.
Ko se fotograf odloči za katerimi vrati bo spremljal posamezen polčas, mora tam ostati do
konca tega dela igre. Menjava mesta in sprehajanje vzdolž linije, ki označuje konec igrišča
(avt), je strogo prepovedana.

4. NOVINARSKA TRIBUNA
Organizator mora zagotoviti novinarsko tribuno, na katero imajo dostop le akreditirani
predstavniki medijev, in ki omogoča optimalno spremljanje dogodkov na igrišču in se nahaja
v sredinskem delu vzdolžne linije igrišča (ne za golom).
Na novinarski tribuni mora biti zadostno število miz z električnimi priključki, da zagotavljajo
nemoteno delo novinarjev, ki poročajo s tekem Prve lige Telekom Slovenije.
V primeru televizijskega prenosa mora organizator prioritetno rezervirati mesto za
komentatorja tekme, po potrebi pa tudi za tehnično osebje, ki omogoča nemoten prenos
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tekme.
Organizator mora za potrebe priprave televizijske grafike v primeru TV prenosa prednostno
dostaviti postavi ekip TV producentu, ekipi in komentatorju.
Postave se v pisni obliki dostavijo na tribuno za medije ter fotografom ob igrišču najkasneje
45 minut pred tekmo.

5. MEDIJSKE AKTIVNOSTI NEPOSREDNO PO ZAKLJUČKU TEKME
Vse izjave akterjev tekme pred kamero (flash ali mešana cona) morajo obvezno potekati pred
ozadjem Prva liga Telekom Slovenije.
Klubski predstavnik za odnose z javnostmi zagotovi sogovornika za izjave po tekmi.
Izjave takoj po tekmi (ang. flash interview) lahko pobirajo izključno le TV postaja z
zakupljenimi pravicami (Kanal A) in novinarji, ki producirajo medijske produkte Prve lige
Telekom Slovenije. V ta namen mora organizator zagotoviti ozadje na primernem mestu (ob
poti med igriščem in slačilnicami).
Za potrebe medijskih produktov Prve lige Telekom Slovenije morata najkasneje 10 minut (in
pred novinarsko konferenco) po koncu tekme izjavo podati oba glavna trenerja in po en
igralec vsake ekipe.
Organizator tekme mora sicer zagotoviti primerno osvetljeno in tiho mesto s streho za
pobiranje izjav pred ozadjem Prva liga Telekom Slovenije (osvetlitev z dodatnimi lučmi;
priporočamo tudi, da se po tekmi zniža glasnost glasbe na štadionu).

6. KONFERENCA ZA MEDIJE
Organizator pripravi konferenco za medije s pričetkom 15 minut po koncu tekme.
Udeležiti se je morata oba trenerja.
Novinarska konferenca mora potekati pred ozadjem Prva liga Telekom Slovenije z namiznimi
napisi z imeni trenerjev in klubskima zastavicama obeh klubov.

7. ZAPISNIK PO TEKMI
Urejen zapisnik se največ 30 minut po koncu tekme pošlje v elektronski obliki (.zap datoteka) na enaslove:
zapisnik@nzs.si
tekmovanja@nzs.si
Pred zaključevanjem zapisnika je potrebno skrbno preveriti, če so vneseni podatki točni.

8. SNEMANJE TEKEM
Kot je bila že navada v prejšnjih sezonah, se tekme snemajo tudi v tehnične (študijske) namene. Zato
še naprej veljajo stari podatki za dostop do FTP serverja, kjer se nahajajo tudi tekme iz prejšnjih
sezon. V kolikor ste geslo izgubili ali založili nam sporočite na media@nzs.si in prejeli boste novega.
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9. SANKCIJE
Neizpolnjevanje obveznosti iz tega protokola se kaznuje v skladu z disciplinskim pravilnikom.

10. MEŠANA CONA
Zahteve medijskega protokola na določenih štadionih precej omejujejo dosedanjo prakso večine
novinarjev, ki so bili navajeni prostega dostopa do vseh akterjev tekme. Klubi morajo zato zagotoviti
čim boljše pogoje za delo novinarjev po tekmi, zagotoviti prostor za t. i. mešano cono (ang. mixed
zone), torej območja med slačilnicami in izhodom s štadiona (parkiriščem), kjer lahko po tekmi
novinarji počakajo vse akterje tekme na poti s štadiona in jih zaprosijo za pogovor (akterji tekme
morajo skozi mešano cono, vendar jim v njej ni potrebno odgovarjati na vprašanja).
Mešana cona mora biti ograjena, dostopna le novinarjem z akreditacijami, v njej pa mora biti
nameščena oglasna tabla za snemanje morebitnih izjav pred kamero za TV postaje in spletne portale.
Mešana cona je v sezoni 2015/16 obvezna.

11. BREZŽIČNI INTERNET
Klubi morajo na tekmah Prve lige Telekom Slovenije 2015/16 zagotoviti delujoč internetni priključek,
bodisi z žičnim, bodisi z brezžičnim dostopom do spleta. V kolikor je priključek brezžičen, mora biti
zaščiten z geslom, da se na ta način prepreči uporaba interneta ostalim udeležencem tekme.
Delujoč (brezžični) internet je v sezoni 2015/16 obvezen.

Nogometna zveza Slovenije
Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS
Pripravil: Matjaž Krajnik, tiskovni predstavnik NZS;
Ljubljana, 14.07.2015
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