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KAZALO
1 – sklep o preložitvi tekme 2. SFL
2 - uradna žoga, temperature in druge obveznosti domačinov
VSEBINA
1 – sklep o preložitvi tekme 2. SFL
Sklep VT 17/2018-2019:
Tekma 12. kroga 2. SFL med ekipama Dlan Logatec in Futsal klub Dobrepolje, ki je s tekmovalnim
koledarjem določena za igranje dne, 11.01.2019, se na podlagi pismenega sporazuma med ekipama
preloži in odigra izjemoma v sredo, 16.01.2019 z začetkom ob 21:00. uri v športni dvorani Logatec.
Ta sklep je dokončen.
2 – uradna žoga, temperature in druge obveznosti domačinov
Še enkrat objavljamo točki iz obvestil 011/2018-2019 in 012/2018-2019 in prosimo, da jih upoštevate!
URADNA ŽOGA ADIDAS:
Kot so bili vsi klubi v vseh tekmovanjih v ponedeljek, 17.12.2018 obveščeni po elektronski pošti svojih
uradnih predstavnikov, se vse tekme od prejema žog s strani NZS lahko igrajo izključno z žogami ADIDAS,
ki imajo ustrezen certifikat FIFA-e. Seveda se lahko tekme igrajo tudi z žogami ADIDAS, ki niso nabavljene
s strani NZS, vendar samo v primeru, da imajo ustrezen certifikat. Igranje tekem v vseh tekmovanjih NZS
z drugo znamko ni dovoljeno, ker pogodba med dobaviteljem in NZS tega ne dopušča. Sodniki so
zadolženi, da pred tekmo preverijo, ali imajo žoge ustrezen certifikat. Delegati pa so zadolženi, da to
zabeležijo v svoja poročila. Klubi, ki tega ne bodo upoštevali, bodo predani v disciplinski postopek.
TEMPERATURE IN DRUGE OBVEZNOSTI DOMAČINOV:
V zadnjem obdobju, ko se tekme odvijajo v zimskem letnem času z nizkimi zunanjimi temperaturami,
smo prejeli več pripomb na ogrevanje v dvoranah, kjer potekajo tekmovanja. Zato opozarjamo vse
klube domačine, da so v skladu z zakonom o šolstvu in športu RS dolžni zagotoviti:
 temperatura zraka v dvorani mora znašati najmanj 18 ˚C,
 temperatura zraka v garderobah oziroma kopalnicah mora znašati najmanj 24 ˚C,
 temperatura vode za tuširanje mora biti najmanj 28 ˚C,
 dopušča se manjše razhajanje v predpisanih temperaturah.
V kolikor niso izpolnjeni zgoraj napisani pogoji se tekma sicer odigra, vendar za kršitev odgovarja klub
domačin in se preda v disciplinski postopek. Prosimo klube, da to opozorijo in uredijo z upravniki
dvoran, kajti NZS bo bremenila klube, čeprav niso lastniki dvoran. To velja tudi za dovolj tople vode za
tuširanje po tekmi, obvezno delovanje semaforja, zadostno svetlobo v dvorani in ostalo.
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