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1. POIMENOVANJE TEKMOVANJA
Poimenovanje tekmovanja je v izključni pristojnosti NZS. Zaenkrat je v uporabi poimenovanje
tekmovanja, kot sledi:
• 1. ženska liga;
• 1. SŽNL.
Uradni logotip tekmovanja:

2. URADNA ŽOGA TEKMOVANJA
Uradna žoga 1. SŽNL za sezono 2020/2021 je Nike Flight. Vse tekme v okviru tekmovanja se odigrajo
s to žogo.
•
•

Vsak klub v sezoni prejme 10 brezplačnih žog.
Nakup dodatnih žog je mogoč v trgovini NZS Nike s 50% popustom.
o Kontakt: Žiga Kmetič, ziga.kmetic@nzs.si, 041 710 853.

3. OGLAŠEVANJE
NZS bo od 2. kroga naprej klubom 1. SŽNL zagotovila:
• en (1) sredinski transparent 1. SŽNL, dimenzij 12 x 1 m, ki se uporablja na vseh tekmah 1.
SŽNL na centralni poziciji na daljši stranici igrišča.

4. MEDIJSKE PRAVICE
Nogometna zveza Slovenije bo v sezoni 2020/2021 zagotavljala spletne prenose izbranih tekem 1.
SŽNL na lastnih kanalih NZS s ciljem promocije ženskega nogometa v Sloveniji.
•

Klub organizator tekme, ki je v spletnem prenosu, mora zagotoviti produkcijski ekipi
nemoteno pripravo na tekmo.
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•
•

Redarske službe morajo biti obveščene o prihodu ekipe in o dostopih na delovna mesta ter
zagotoviti varovanje opreme (redarsko službo obvesti klub).
Produkcijska ekipa akreditacije prejme s strani NZS in prispe na prizorišče eno uro pred
pričetkom tekme.

Izbor tekme in termin prenosa bosta določena najmanj 10 dni pred tekmo.
4.1. Zapisnik
Zapisnik tekme je orodje, s katerim zagotovimo boljše spremljanje tekme tudi medijem in
produkcijskim storitvam NZS. Podatki iz zapisnika so uporabljeni tudi za TV grafiko, zato je
pomembno, da se držimo spodaj navedenih časov.
•
•
•

Obe moštvi oddata seznam igralcev/postave najkasneje 60 minut pred začetkom tekme.
Organizator pripravi elektronski zapisnik najkasneje 50 minut pred tekmo.
Pošiljanje podatkov iz predpriprave na TV produkcijo:
- ko uporabnik vnese vse potrebne podatke v predpripravo zapisnika, je potrebno
predpripravo potrditi s klikom na gumb »Potrdi«. Skupaj s klikom na gumb »Potrdi«
se v ozadju izvede preverba validnosti vnešenih podatkov in prikažejo ustrezne
notifikacije.
- po potrditvi predpriprave se pojavijo trije gumbi:
• prenos – gumb za prenos PDF dokumenta predpriprave,
• pošlji predpripravo zapisnika – s klikom na ta gumb se pošljejo podatki iz
zapisnika k izvajalcu spletnega prenosa,
• uredi – gumb za urejanje predpriprave zapisnika.

•

Zapisnik pred tekmo se v elektronski obliki (PDF datoteka) pošlje na mail naslova
liveticker_DG@nzs.si in tekmovanja@nzs.si najkasneje 45 minut pred tekmo.
Organizator zapisnik (postave) v pisni obliki dostavi na tribuno za medije ter fotografom ob
igrišču najkasneje 40 minut pred tekmo.

•
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5. AKREDITACIJSKI SISTEM
V 1. SŽNL je v uporabi enotna NZS klubska akreditacija, NZS pa poskrbi tudi za akreditacijo za
produkcijsko ekipo in novinarske akreditacije, ki zagotavljajo dostop do medijske tribune in igrišča.
Akreditirani fotografi na tekmah 1. SŽNL za opravljanje svojega dela potrebujejo le akreditacijo, ki jo
izda klub.

6. IZJAVE PO TEKMAH
Ker želimo zagotoviti večjo medijsko izpostavljenost tekmovanja na lastnih kanalih NZS kot tudi pri
medijskih partnerjih Nogometne zveze Slovenije, bomo v TL 2020/2021 na spletni strani 1. SŽNL
objavljali odmeve po tekmah.
Klube prosimo, da v eni uri po končani tekmi pošljejo kratko izjavo glavnega trenerja v tekstovni
obliki na e-naslov 1sznl@nzs.si.

Pripravila:
- tekmovalno – licenčni sektor
- sektor za trženje in komuniciranje

Nogometna zveza Slovenije
Martin Koželj
Generalni sekretar NZS

