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Zadeva: Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS za futsal

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na svoji 23. seji dne 19.05.2014 sprejel naslednje spremembe in
dopolnitve Pravilnika NZS za futsal:

Obstoječe besedilo

27. člen
(1) Pravico nastopa v ekipi KMN imajo igralci vseh
nogometnih klubov, razen:
a.) igralci klubov 1. SNL, 2. SNL in 3. SNL,
b.) igralci klubov 1. SML in 2. SML, in
c.) igralci klubov 1. SKL in 2. SKL.
(2) Pravico nastopa igralec izgubi takoj, ko se
registrira za klub iz prejšnjega odstavka tega člena.

Novo besedilo

27. člen
(1) Pravico nastopa v ekipi KMN imajo igralci vseh
nogometnih klubov, razen:
a.) igralci klubov 1. SNL in 2. SNL in 3. SNL,
b.) igralci klubov 1. SML in 2. SML, in
c.) igralci klubov 1. SKL in 2. SKL.
(2) Pravico nastopa igralec izgubi takoj, ko se
registrira za klub iz prejšnjega odstavka tega člena.

Z ustanovitvijo štirih tretjih lig s pričetkom tekmovalne sezone 2014/2015 se bo povečalo število klubov, ki
nastopajo na nivoju 3. SNL, zato je Izvršni odbor NZS sprejel odločitev, da igralci, ki igrajo v 3. SNL in imajo
status amaterja, hkrati lahko nastopajo tudi v futsal tekmovanjih. Sprejeta odločitev je v skladu s predpisi
UEFA, ki v svojih aktih dopušča nastop igralcev hkrati za klube velikega nogometa in futsal klube.

Za dodatne informacije sta vam na voljo sektor za mednarodne in pravne zadeve ter tekmovalno-licenčni
sektor v okviru strokovne službe NZS.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije

Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS



Poslati:
- Medobčinske nogometne zveze;
- ZNSS, ZNTS;
- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS);
- Klubi malega nogometa (v tekmovanjih NZS);
- Člani organov in komisij NZS;
- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS).

- Člani NO NZS;
- Člani IO NZS;
- Častni predsednik NZS;
- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc;
- Arhiv, tu.


