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KAZALO
1 – opozorila klubom
2 – sklep o zamenjavi gostiteljev 2. SFL
3 – sklepi o preloženih tekmah mladih
VSEBINA
1 – opozorila klubom
Še enkrat in zadnjič opozarjamo vse klube na spodaj navedene pomanjkljivosti, nakar bomo po drugem
odigranem krogu vse klube, ki jih ponovno ne bodo upoštevali, predali v disciplinski postopek.
VNOSI V PROGRAM REGISTA:
Vsi klubi morate vnesti v program vse potrebne podatke:
 zdravniške preglede vseh svojih igralcev oziroma igralk,
 vse uradne osebe (trenerji z licencami, predstavniki kluba, časomerilci, fizioterapevti, maserji,
vodje varnosti...),
 obvezne stalne številke dresov vseh svojih igralcev vsi klubi 1. SFL,
 drugo
Vse navedene vnose morate urediti najkasneje do petka do 12. ure, v nasprotnem primeru ne bodo
potrjeni. Pri tem vas opozarjamo še, da morate osvežiti program pred začetkom pisanja zapisnika.
TRENERSKE LICENCE:
Kot glavni trener v 1. SFL lahko vodi ekipo in je vpisan v zapisnik trener, če ima licenco Futsal UEFA B.
Na ostalih tekmovanjih mora imeti licenco Futsal C. Ekipe lahko izjemoma vodijo s klopi in so vpisani v
opombe na prvi strani zapisnika samo tisti vaditelji, ki so vpisani na seznam, ki ste ga prejeli vsi klubi
in delegati. V nasprotnem primeru so te osebe lahko vpisane samo kot predstavniki klubov, prej
predvidena oseba za predstavnika kluba pa ne sme biti na klopi ali igrišču in ne sme podpisati zapisnika!
ZASTAVA IN TRANSPARENT:
Vsi domačini 1. SFL morajo imeti na vsaki tekmi izobešeno zastavo NZS in transparent “Futsal 1. SFL”.
PRENOS PREPOVEDI NASTOPOV:
Opomnik: vsi kaznovani igralci ali igralke in vsi kaznovani funkcionarji ne smete nastopati oziroma
opravljati nobene funkcije na nobeni tekmi v katerikoli kategoriji v istem tekmovalnem vikendu!

2– sklep o zamenjavi gostiteljev 2. SFL
Sklep VT 05/2018-2019:
Zaradi zasedene dvorane se na podlagi pismenega sporazuma med kluboma, zamenjata gostitelja
medsebojnih tekem med ekipama Extrem Sodražica in Dlan Logatec v rednem delu tekmovanja 2. SFL.
Gostitelj tekma 5. kroga je Dlan Logatec v soboto, 27.10.2018 z začetkom ob 20:00. uri v Logatcu.
Gostitelj tekme 14. kroga je Extrem Sodražica v petek, 1.2.2019 z začetkom ob 19:30. uri v Sodražici.
Ta sklep je dokončen.
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3 – sklepi o preloženih tekmah mladih
Sklep ML 003/2018-2019:
Tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama KMN Benedikt in NK
Imeno, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 30.9.2018 v Benediktu se ob pismenem dogovoru med
ekipama prestavi na sredo, 4.10.2018 s pričetkom ob 18:30. uri. Tekma se igra v ŠD Benedikt.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 004/2018-2019:
Tekma 2. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama KMN Olimp Celje in
KMN Meteorplast, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 7.10.2018 v ŠD Golovec v Celju se ob
pismenem dogovoru med ekipama prestavi na torek, 9.10.2018 s pričetkom ob 20:15. uri. Tekma se
igra v ŠD Lava v Celju.
Ta sklep je dokončen.
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