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VSEBINA
1 – registracija tekem
Z doseženimi rezultati se registrirajo vse tekme:
 3. kroga 1. SFL, odigrane 07.10.2016,
 2. kroga 2. SFL, odigrane 07.10. in 08.10.2016,
saj pritožb ni bilo.
2 –osmina finala pokala
Pred nami so tekme osmine finala pokala TERME OLIMIA, zato ponovno objavljamo glavna določila:








v osmini finala se igra ena tekma, zato zmagovalec mora biti znan,
v primeru neodločenega rezultata o zmagovalcu odločajo kazenski udarci (brez podaljškov),
prvotno se izvajajo po trije kazenski udarci,
vsaka ekipa mora imeti na začetku tekme najmanj 7 fizično prisotnih igralcev,
izkaznice in zdravniški pregledi so obvezni za vse ekipe, ki nastopajo v pokalu NZS,
stroške sodnikov in delegata krijejo klubi domačini,
takse na tekmah, kjer igrajo med seboj prvoligaši, so enake kot v 1. SFL:
KMN Bronx Škofije – Tomaž Šic bar,
FK Zavas – Puntar,
Proen Maribor – FC Litija,
 takse na ostalih tekmah so enake kot v 2. SFL.
Apeliramo na klube domačine, da v interesu medijske pokritosti, posebej oddaje »Futsal magazin«,
zagotovijo snemanje oziroma posnetke tekem, čeprav to v osmini finala ni obvezno, je pa zaželeno.
3 – spremembi igranja
Vodja tekmovanje je sprejel naslednja sklepa o preložitvi in spremembi igranja na tekmah 1. In 2. SFL:
sklep VT 015/2016-2017:
Tekma 4. kroga 1. SFL med ekipama FK Zavas in KMN Sevnica se na podlagi pismenega soglasja med
ekipama preloži s petka, 21.10.2016 na sredo, 19.10.2016 ob 20:30 uri v športni dvorani na Vrhniki.
Ta sklep je dokončen.
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Sklep VT 016/2016-2017:
Tekma 3. kroga 2. SFL med ekipama Dlan Logatec in FSK Stripy se zaradi zasedene dvorane in na
podlagi pismenega soglasja med ekipama odigra v nedeljo, 23.10.2016 ob 20.00 uri v ŠD Logatec.
Ta sklep je dokončen.
4 – začetek tekmovanj mladih
V soboto in nedeljo se začenjajo letošnja tekmovanja mladih, zato objavljamo glavna določila:
 igralni čas posamezne tekme v kategorijah U15, U17 in U19 je 2 x 20 minut neto igre, premor
med polčasoma je največ 15 minut,
 igralni čas posamezne tekme v kategoriji U13 je 2 x 15 minut neto igre, premor med
polčasoma na teh tekmah je največ 10 minut,
 pravica nastopa po kategorijah:
U13: igralci rojeni leta 2004 in mlajši, pri čemur morajo biti na dan tekme stari najmanj 10 let,
U15: igralci rojeni leta 2002 in mlajši, pri čemur morajo biti na dan tekme stari najmanj 12 let.
U17: igralci rojeni leta 2000 in mlajši, pri čemur morajo biti na dan tekme stari najmanj 13 let,
U19: igralci rojeni leta 1998 in mlajši, pri čemur morajo biti na dan tekme stari najmanj 15 let,
s posebnim zdravniškim dovoljenjem pa na dan tekme najmanj 14 let;
 pravico nastopa v kategoriji U13 imajo tudi igralke, rojene leta 2003, pri čemur morajo biti na
dan tekme stare najmanj 10 let; ŽNK Celje nastopa izven konkurence,
 izkaznice in zdravniška potrdila so obvezni za vse ekipe v vseh tekmovanjih,
 vse tekme mladih morajo biti obvezno prijavljene pri Policijski postaji !!!
Klube opozarjamo, da pazijo na prenos kazni iz prejšnje sezone, saj za nastope odgovarjajo sami.
Posebej pa vse klube opominjamo na določilo, po katerem igralec v istem vikendu ne sme nastopiti
za nobeno ekipo v nobeni kategoriji (tudi za člane v prvenstvu ali pokalu NZS in obratno).
5 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Vodja tekmovanj mladih je sprejel naslednje sklepe o preložitvah tekem:
Sklep BG 04/2016-2017:
Zaradi sanacije ŠD Kobarid se na podlagi pismenega sporazuma med ekipama menja gostitelj tekme
tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina zahod med ekipama KMN Oplast Kobarid in ŠD Extrem.
Tekma 1. kroga se igra v Sodražici dne, 15.10.2016 s pričetkom ob 18.30 uri, tekma 6. kroga pa se igra
v Kobaridu dne, 19.11.2016.
Ta sklep je dokončen.
Sklep BG 05/2016-2017:
Tekma 2. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina zahod med ekipama FK Zavas in KMN
Oplast Kobarid, katera bi morala biti odigrana v soboto, 22.10.2016 na Vrhniki, se zaradi zasedenosti
dvorane in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na petek, 28.10.2016 s pričetkom ob
20.30 uri. Tekma se igra v ŠD Antona Martina Slomška na Vrhniki.
Ta sklep je dokončen.
Sklep BG 06/2016-2017:
Na 1. turnirju v kategoriji U13 vzhod, kateri bo potekal v soboto, 15.10.2016 v organizaciji KMN
Sevnica, iz objektivnih razlogov ne bo nastopila ekipa KMN Tomaž. Neodigrane tekme se razporedijo
na ostale turnirje.
Ta sklep je dokončen.
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Sklep BG 07/2016-2017:
Tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama FK Dobovec in NK
Imeno Kozje, katera bi morala biti odigrana v soboto, 15.10.2016 v Rogatcu, se iz objektivnih razlogov
ekipe FC Dobovec in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na četrtek, 03.11.2016 s
pričetkom ob 17.45 uri. Tekma se igra v ŠD Rogatec v Rogatcu.
Ta sklep je dokončen.
Sklep BG 08/2016-2017:
Tekma 2. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama ŠD Mlinše in FC Ptuj,
katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 23.10.2016 v Zagorju, se iz objektivnih razlogov ekipe FC Ptuj
in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na soboto, 20.11.2016 s pričetkom ob 18.00 uri.
Tekma se igra v ŠD Zagorje v Zagorju.
Ta sklep je dokončen.
Sklep BG 09/2016-2017:
Tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 skupina vzhod med ekipama KMN Meteorplast in
FC Ptuj, katera bi morala biti odigrana v soboto, 15.10.2016 v Ljutomeru, se iz objektivnih razlogov
ekipe FC Ptuj in s pismenim sporazumom med ekipama prestavi na ponedeljek, 17.10.2016 s
pričetkom ob 17.00. uri. Tekma se igra v ŠD OŠ Ivan Cankar v Ljutomeru.
6 – posebno opozorilo
Že pred začetkom tekmovanj mladih smo prejeli dopise o številnih preložitvah tekem. Razlogi so
upravičeni in neupravičeni. Pri tem mislimo predvsem na preložitve zaradi velikega nogometa, ki jim
težko oporekate, saj imamo vpogled v vse tekme. Ker za eno preložitev prejmemo po več e-mailov,
tudi brezpredmetnih, posredujte v bodoče samo končni dogovor v ENEM E-MAILU, ki naj vsebuje:

 soglasje o preložitvi tekme s strani obeh klubov
 razlogi za preložitev tekme.
Na povpraševanja, ali se tekma lahko preloži, ne bomo več odgovarjali, niti kogarkoli usmerjali, naj si
pridobi pismeno soglasje nasprotne ekipe. V kolikor e-mail o preložitvi ne bo vseboval zahtevanih
podatkov, vodja tekmovanja tekme ne bo preložil.
Preložitev tekme tik pred zdajci ne bomo upoštevali, temveč je zadnji rok za preložitev tekme 5 dni
pred uradno delegirano tekmo. Slednje velja tudi za uro začetka tekme! Preložene tekme se morajo
odigrati v roku 14 dni od termina tekme, sicer bo datum in uro tekme odredil vodja tekmovanja.
Naslov za posredovanje vaših končnih dogovorov o preložitvi tekme:
 člani (1., 2. SFL, pokal NZS, ŽFL): standa@siol.net
 mladi (U13, U15, U17, U19): gliha.bojan@gmail.com
 v vednost: stane.kokalj@nzs.si

Nogometna zveza Slovenije
Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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