NZS STANDARD
Št. / ozn. :

NAV_OBV_1819_SFL

Verzija: V1.0

Zadeva:

OBVESTILO/SKLEPI

Št.: 008/2018-2019

Datum: 15.11.2018

KAZALO
1 – osmina finala pokala Terme Olimia
2 – sklepa vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – osmina finala pokala Terme Olimia
Pred nami so tekme osmine finala pokala TERME OLIMIA, zato 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,
rumeni kartoni se vodijo posebej; igralec počiva po treh prejetih rumenih kartonih,
rdeči kartoni se prenašajo iz prvenstvenih v pokalne tekme in obratno po vrstnem redu igranja,
stroške sodnikov in delegata krijejo klubi domačini na podlagi izstavljenega računa s strani NZS,
sodniške in delegatske takse na vseh tekmah v osmini finala so enake kot v 2. SFL.

Še enkrat apeliramo na domačine, da v interesu medijske pokritosti, oddaje »Futsal magazin«, ter
posebej v interesu promocije klubov in sponzorjev zagotovijo snemanje oziroma posnetke tekem,
čeprav to po letošnjih Propozicijah v osmini finala (še) ni obvezno, je pa obvezno v četrtfinalu, ki sledi.
2 – sklepa vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 027/2018-2019:
Zaradi zasedenosti ŠD v Litiji je 6. turnir mladih v kategoriji U13 vzhod, kateri bi moral biti odigran v
soboto, 1.12.2018, prestavljen na soboto, 17.1.2019.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 028/2018-2019:
Tekma 8. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 skupina vzhod med ekipama KMN Meteorplast in
Fk Dobovec, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 9.12.2018, se ob pismenim dogovoru med
ekipama prestavi na sredo, 5.12.2018 ob 19.00 uri. Tekma se igra v ŠD Ivana Cankarja v Ljutomeru.
Ta sklep je dokončen.
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