NZS STANDARD
Št. / ozn. :

NAV_OBV_1718_SFL

Zadeva:

OBVESTILO

Verzija: V1.0

Št.: 023/2017-2018-pokal

Datum: 26.2.2018

Zaključni turnir za FUTSAL POKAL »TERME OLIMIA«
Športna dvorana Podčetrtek, 3. in 4. marec 2018
 polfinalisti futsal pokala TERME OLIMIA
 Terme Olimia
 Sportklub
 ostali mediji
KAZALO
1 - razpored tekem
2 - protokol tekem
3 - barve športne opreme
4 - določitev zmagovalca tekme (udarci s kazenske točke)
5 - rezultati ekip do polfinala
6 - evidenca prepovedi, rumenih kartonov in opombe
VSEBINA
1 – razpored tekem:
SOBOTA, 3. MAREC 2018:
17:30 KMN BRONX ŠKOFIJE – FC LITIJA
19:45 DOBOVEC MB MONTING – SILIKO REM POWER
NEDELJA, 4. MAREC 2018:
19:30 zmagovalec 1 – zmagovalec 2
2 – protokol tekem:
COUNTDOWN (odštevanje pred tekmo):
-
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75 minut pred začetkom tekme: prihod ekip in uradnih oseb 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
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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 ozadjem ob izhodu z igrišča

3 – 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.
4 – 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.
 v prvotnem delu vsako moštvo izvaja izmenično po tri udarce s kazenske točke.
5 – rezultati ekip do polfinala:
KMN BRONX ŠKOFIJE:
Osmina finala: Gorica Futsal klub 5:1
Četrtfinale: FutureNEt Maribor 6:3 in 1:2
FC LITIJA:
Osmina finala: KMN Benedikt 6:1
Četrtfinale: KMN Oplast Kobarid 4:4 in 4:2
DOBOVEC MB MONTING:
Osmina finala: KMN Sevnica 5:0
Četrtfinale: FC Ivančna Gorica 10.1 in 23:0
SILIKO REM POWER:
Osmina finala: ŠD Mlinše 4:2
Četrtfinale: KMN Slemen 7:1 in 5:4
V1.0

OBVESTILO

NAV_1718

3

6 – evidenca prepovedi, rumenih kartonov in opombe:
PREPOVED NASTOPA V POLFINALU:
Klub

Priimek in ime igralca

Številka izkaznice igralca

število tekem

Dobovec MB-Monting

VOJSK MATJAŽ

33971

1

VELJAVNI RUMENI KARTONI DO POLFINALA:
Klub

Priimek in ime igralca

Številka izkaznice igralca

število kartonov

KMN Bronx Škofije

HRVATIN MARKO

47100

1

KMN Bronx Škofije

MATAJA DAVID

205969

1

KMN Bronx Škofije

PEROŠA JERNEJ

57014

1

FC Litija

FETIČ ALEN

48578

1

FC Litija

JELIČ NIKOLA

55949

2

FC Litija

PANTIČ DANIJEL

34419

1

FC Litija

TOTOŠKOVIČ DENIS

38936

1

Dobovec MB-Monting

GRBIČ ROBERT

205680

2

Siliko Rem Power

JEREB MATIC

49722

1

Siliko Rem Power

KONČAN BLAŽ

83100

1

Siliko Rem Power

RUDOLF MATIC

78925

1

Opombe:
 igralec ima prepoved nastopa po treh rumenih kartonih v istem pokalnem tekmovanju,
 igralcu, ki je kaznovan zaradi rdečega kartona v prvenstvenem tekmovanju, se kazen prenese v
pokalno tekmovanje,
 prepoved opravljanja vseh funkcij se prenese tudi uradni osebi zaradi kazni v prvenstvenem
tekmovanju,
 igralec, ki nima pravice nastopa (tudi zaradi treh rumenih kartonov), ne sme opravljati nobene
funkcije na tisti tekmi.

Strelci in druga statistika je objavljena na uradni spletni strani: www.futsal.si

Nogometna zveza Slovenije
Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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Pripravil: Stane Kokalj
referent za futsal
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