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- evidenca rumenih kartonov in prepovedi nastopa

VSEBINA
1 – uvod:
V želji po čim boljši organizaciji zaključnega turnirja futsal pokala TERME OLIMIA, v izogib nepotrebnih
postopkov in nemira pred srečanji, smo v TLS pripravili razpored, protokol, barve športne opreme,
pravilo za določitev zmagovalca tekme v primeru neodločenega rezultata, statistiko ekip do polfinala,
evidenco rumenih kartonov in prepovedi nastopa.
Protokol bo veljal tako v soboto, kot tudi v nedeljo. Prosimo, da se urnika držite, saj bodo vse tri tekme
predvajane v neposrednih prenosih. Klube posebej opozarjamo, da mora imeti vsaka ekipa pri sebi
dvojno garnituro opreme (dresov, hlačk, nogavic) in se držati določenih barv, kjer se naknadno ne bo
upoštevalo niti, če ekipa na kateri opremi ne bo imela želenih sponzorjev. Tabelo športne opreme
posredujemo v prilogi tega obvestila. Zavezujemo ekipe, da se držite barv, ki ste jih posredovali in so
že določene v posredovani tabeli. Barve v finalnem srečanju se bodo določile takoj po koncu drugega
finalnega srečanja.
Propozicije, vse rezultate in zapisnike tekem do polfinala najdete na spletni strani: www.futsal.si.
2 – razpored tekem:
SOBOTA, 4. MAREC 2017:
16:30 KMN BRONX ŠKOFIJE – GORICA FUTSAL KLUB
18:30 PROEN MARIBOR – KMN SEVNICA
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NEDELJA, 5. MAREC 2017:
19:00 zmagovalec 1 – zmagovalec 2
3 – protokol tekem:
COUNTDOWN (odštevanje pred tekmo):
-

75 minut pred začetkom tekme: prihod ekip v dvorano
60 minut pred začetkom tekme (najkasneje): obvezna pismena prijava ekip in prvi postav
60 minut pred začetkom tekme: kapetana obeh ekip pri prvem sodniku z žrebom določita
stran ogrevanja na igrišču ter ekipo, ki bo izvedla začetni udarec
45 – 15 minut pred začetkom tekme: ogrevanje ekip
15 minut pred začetkom tekme: odhod ekip v garderobo
10 minut pred začetkom tekme: identifikacija igralcev, pregled opreme (podhod pod tribuno)
05 minut pred začetkom tekme: izhod ekip na igrišče
04 minute pred začetkom tekme: predstavitev ekip in himna države Slovenije (samo v finalu)
01 minuta pred začetkom tekme: možnost fotografiranja ekip
00 – začetek tekme

URNIK MED TEKMO:
-

Konec prvega polčasa: odhod ekip v garderobo
Polčas + 9 minut: izhod ekip na igrišče
Polčas + 10 minut: začetek drugega polčasa tekme

URNIK PO TEKMI:
-

Konec tekme: igralci se rokujejo na sredini igrišča (Fair Play), enako trenerji in uradne osebe
Konec tekme + 2 minuti: izjave igralcev in trenerjev pred ozadnjem ob izhodu z igrišča

4 – barve športne opreme:
Klubi so pravočasno prijavili barve športne opreme, ki je usklajena tudi s sodniškim odborom.
Prijavljene barve so klubi obvezni upoštevati in so v prilogi tega obvestila.
5 – določitev zmagovalca tekme (udarci s kazenske točke):
V primeru neodločenega rezultata na vseh treh tekmah zaključnega turnirja se takoj in brez podaljškov
(velja tudi za finalno tekmo) izvajajo udarci s kazenske točke. V nadaljevanju objavljamo naslednja
navodila sodniškega odbora:
Postopek:
 če ima po zaključku tekme in preden se začnejo udarci s kazenske točke eno od moštev večje
število igralcev računajoč tudi zamenjave, kot nasprotno moštvo, se zmanjša število igralcev v
spisku na enako število, kot jih ima nasprotnik. Kapetan moštva mora sodnika informirati z imeni in
številkami, kateri igralci niso vključeni v izvajanje.
 če mora moštvo zmanjšati število igralcev na enako število, kot jih ima nasprotnik, sme moštvo
izločiti (ne upoštevati) vratarje, kot igralce primerne za izvedbo kazenskih udarcev.
 če je vratar izločen za izvedbo kazenskih udarcev z namenom izenačiti število igralcev z nasprotnim
moštvom, ostane v svojem tehničnem prostoru, sme zamenjati svojega moštvenega vratarja ob
vsakem času.
 pred začetkom izvajanja udarcev s kazenske točke mora sodnik zagotoviti, da le enako število
igralcev obeh moštev, ki bodo izvajali kazenske udarce, ostane na nasprotni polovici igrišča.
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 v prvotnem delu vsako moštvo izvaja izmenično po tri udarce s kazenske točke.
6 – statistika ekip do polfinala:
KMN BRONX ŠKOFIJE:
Osmina finala: KMN Tomaž Šic bar 4:2
Četrtfinale: Puntar 3:1 in 4:6 (več golov v gosteh)
Strelci: Radiškovič 3, Grželj, Hrvatin, Peroša 2, Kapun, Lazarevič 1; skupaj 11 golov
GORICA FUTSAL KLUB:
Osmina finala: KMN Benedikt 4:2
Četrtfinale: FSK Stripy 3:4 in 3:0
Strelci: Goranovič 6, Jeremič, Milanič, Vajkič, Vanceta 1; skupaj 10 golov
PROEN MARIBOR:
Osmina finala: FC Litija 4:2
Četrtfinale: Dobovec MB Monting 7:3 in 5:2
Strelci: Čeh 5, Fetič, Hasanbegovič 3, Fideršek 2, Puškar, Škorič, Totoškovič 1; skupaj 16 golov
KMN SEVNICA:
Osmina finala: ŠD Mlinše 4:0
Četrtfinale: KMN Oplast Kobarid 1:1 in 4:3
Strelci: Račič 4, Martič 3, Krnc 2; skupaj 9 golov
7 – evidenca rumenih kartonov in prepovedi nastopa:
PREPOVEDI NASTOPA V POLFINALU POKALA TERME OLIMIA ZARADI RUMENIH KARTONOV:
Klub

Priimek in ime igralca

Številka izkaznice igralca

Gorica Futsal klub

JEREMIČ MARKO

50323

Gorica Futsal klub

VAJKIČ MIODRAG

35912

KMN Sevnica

NEČEMER JAN

90618

VELJAVNI RUMENI KARTONI DO POLFINALA POKALA TERME OLIMIA:
Klub

Priimek in ime igralca

Številka izkaznice igralca

KMN Bronx Škofije

GRŽELJ ROK

12323

KMN Bronx Škofije

HRVATIN MARKO

47100

KMN Bronx Škofije

KAPUN TINE

47102

KMN Bronx Škofije

RADIŠKOVIČ SLAVEN

35414

Gorica Futsal klub

PERŠIČ ALEN

68765

Gorica Futsal klub

SUKANOVIČ ASMIR

26337

Proen Maribor

ČEH ŽIGA

60201

Proen Maribor

FETIČ ALEN

48578

Proen Maribor

GRUŠOVNIK MATIC

53704

KMN Sevnica

KRANJČEVIČ MATEJ

74062

KMN Sevnica

RAČIČ MARKO

85786

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