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– žreb tekmovalnih parov 1. SFL
– podatki Regista
– uradna žoga
– ura igranja tekem 1. SFL

VSEBINA
1 – žreb tekmovalnih parov 1. SFL:
V prostorih NZS je bilo v petek, 22. Julija 2016 opravljeno žrebanje tekmovalnih številk 1. SFL za novo
tekmovalno leto, kot sledi iz sklepa:
Sklep VT 001/2016-2017:
Na podlagi opravljenega žrebanja se potrdijo naslednje tekmovalne številke klubom 1. SFL:
1. FK ZAVAS
2. KMN BENEDIKT
3. PUNTAR
4. KMN SEVNICA
5. DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL
6. PROEN MARIBOR
7. KMN TOMAŽ ŠIC BAR
8. KMN OPLAST KOBARID
9. KMN BRONX ŠKOFIJE
10. FC LITIJA
Razpored tekem se je sestavil po Bergerjevem tekmovalnem sistemu. Začetek tekmovanja bo v
petek, 23. septembra 2016.
Ta sklep je dokončen.
Pred začetkom tekmovanj 2016/2017 bo v okviru dneva slovenskega futsala odigrana tekma za Super
pokal NZS med ekipama Proen Maribor in FC Litija, in sicer v soboto, 17. septembra 2016 v Litiji.
2 – podatki Regista:
Kot je znano od sezone 2016/2017 klubi vse zadeve vezano na tekmovanja in v vseh starostnih
kategorijah urejate v računalniškem programu Regista. Tako bomo za klube 1. SFL s ponedeljkom,
23.07.2018 ''odprli'' program za vnos podatkov članskih ekipe. Program bo odprt do ponedeljka,
05.08.2018, ko se bo zaprl in podatkov ne bo moč več vnašati. Brez popolno izpolnjenih zahtevanih
podatkov, ekipa ne bo potrjena v tekmovanje.
V program vstopate z vašim klubskim geslo, v njem pa boste pod imenom svojega kluba lahko vnesli
vse zahtevane podatke. Zadeva je podobna vnosu podatkov v registracijski modul.
Za klube, oziroma ekipe, ki se boste prijavili v 2. SFL bo program prav tako odprt s ponedeljkom,
23.07.2016. V tem času se boste klubi lahko uradno prijavili v tekmovanje 2. SFL preko računalniškega
sistema Regista.
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V nekaj naslednjih dneh pa bo enako pripravljeno za vse starostne kategorije. Za pomoč, oziroma
nerazumevanje zadev v programu se obrnete na Nenada na e-mail nenad.djekic@ipkom.net.
3 – uradna žoga:
Obveščamo vas, da smo se dogovorili s ponudnikom futsla žoge ADIDAS, da sodelovanje nadaljujemo
naslednje tri sezone, torej vse do vključno sezone 2018/2019. Tako bo v vseh naslednjih sezona
uradna žoga na futsal srečanjih v vseh kategorijah žoga ADIDAS. Pogoji nakupa, oziroma doniranih
žog s strani NZS so enaki kot v preteklih sezonah.
4 – ura igranja tekem 1. SFL:
Prosimo vas, da nam do 05.08.2016 na e-mail stane.kokalj@nzs.si sporočite pričetek tekem v vaši
domači dvorani. Igralni dan, kot je znano je izključno petek, s pričetkom srečanja med 19.00 in 21.00
uro.

Nogometna zveza Slovenije
Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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Pripravil: Stane Kokalj
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