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KAZALO
1 – sklepi vodje tekmovanj
2 – udarci s kazenske točke
3 – grafični prikaz končnice 1. SFL
4 – sklepa vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – sklepi vodje tekmovanj
Sklep VT 025/2018-2019:
Na podlagi registracij odigranih tekem se potrdi končni vrstni red rednega dela 1. SFL za tekmovalno leto
2018/2019. Najboljših osem ekip se je uvrstilo v končnico za prvaka. Deveto uvrščena ekipa FC Ivančna
Gorica se je uvrstila v kvalifikacije za 1. SFL, kjer se pomeri proti drugo uvrščeni ekipi 2. SFL.
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 026/2018-2019:
Na podlagi registracij odigranih tekem se potrdi končni vrstni red 2. SFL za tekmovalno leto 2018/2019.
Zmagovalna ekipa KMN Tomaž ŠIC bar si je pridobila pravico do sodelovanja v 1. SFL v naslednjem
tekmovalnem letu 2019/2020. Drugo uvrščena ekipa FC Hiša daril Ptuj se je uvrstila v kvalifikacije za 1.
SFL, kjer se pomeri proti deveto uvrščeni ekipi 1. SFL.
Ta sklep je dokončen.
Sklep VT 027/2018-2019:
Prva četrtfinalna tekma končnice za prvaka 1. SFL med ekipama FC Litija in KMN Bronx Škofije se na
podlagi pismenega sporazuma med kluboma zaradi zasedenih dvoran v prvotnem terminu preloži in
odigra v torek, 19.3.2019 ob 20:00. uri v ŠD Litija.
Ta sklep je dokončen.
2 – udarci s kazenske točke
Na vseh tekmah končnice za prvaka 1. SFL mora biti znan zmagovalec, kar pomeni, da se v primerih
neodločenega rezultata po rednem igralnem času izvajajo udarci s kazenske točke. Prav tako se kazenski
udarci (po potrebi) izvajajo na povratni tekmi kvalifikacij za 1. SFL, kjer se igra po pokalnem sistemu.
V nadaljevanju izpisek določil iz Pravil igre:
 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.
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 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.
 v prvotnem delu vsako moštvo izvaja izmenično po tri udarce s kazenske točke.
3 – grafični prikaz končnice 1. SFL
ČETRTFINALE
Igra se na dve dobljeni tekmi
/domačini 1-1-1/

POLFINALE
Igra se na tri dobljene tekme
/domačini 2-2-1/

FINALE
Igra se na tri dobljene tekme
/domačini 2-2-1/

1 – DOBOVEC
PIVOVARNA KOZEL

8 – KMN SEVNICA

4 – SILIKO MKERŠMANC

5 – FSK STRIPY
DRŽAVNI
PRVAK
2 – FUTURENET MARIBOR

7 – KMN OPLAST KOBARID

3 – FC LITIJA

6 – KMN BRONX ŠKOFIJE
ZA 3. MESTO (pokalni sistem)
domačin prve tekme slabše uvrščena ekipa rednega dela, povratne tekme pa boljše uvrščena ekipa
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4 – sklepa vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 071/2018-2019:
Na podlagi zapisnikov odigranih četrtfinalnih tekem in 4. člena, 6. odstavka Aneksa k propozicijam za
futsal tekmovanja mladih v kategoriji U13 za sezono 2018/2019 so se v polfinale zaključnega dela
tekmovanja uvrstile ekipe Futsal Olimpija Ljubljana A, Futsal Olimpija Ljubljana B, NK Ribnica A in KMN
Bronx Škofije.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 072/2018-2019:
Na podlagi zapisnikov odigranih četrtfinalnih tekem in 4. člena, 6. odstavka Aneksa k propozicijam za
futsal tekmovanja mladih U13 za sezono 2018/2019 sta polfinalna para v tem tekmovanju:
 NK Ribnica A – Futsal Olimpija Ljubljana A
 KMN Bronx Škofije – Futsal Olimpija Ljubljana B
TekmI polfinala se igrata v soboto, 16.3.2019 in v soboto, 23.3.2019.
Ta sklep je dokončen.

Nogometna zveza Slovenije

Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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Bojan Gliha l.r.
Vodja tekmovanj mladih
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Stane Kokalj l.r.
referent za futsal NZS
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