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KAZALO
1 – sklep vodje tekmovanj – navodila o gibanju kaznovanih oseb
VSEBINA
1 – sklep vodje tekmovanj
Sklep VT 034/2018-2019:
Skladno s Tekmovalnim pravilnikom in drugimi določili NZS se potrdijo navodila o gibanju kaznovanih
oseb, ki so zapisana v tem obvestilu in veljajo takoj ter na vseh futsal tekmah NZS.
Ta sklep je dokončen.
NAVODILA O GIBANJU KAZNOVANIH OSEB
Vse kaznovane uradne osebe kluba, kaznovani ali odstranjeni trener na tekmi ne smejo komunicirati z
ekipo.
Vse kaznovane uradne osebe kluba, kaznovani ali odstranjeni trener ne smejo biti na igrišču, v uradnih
prostorih in garderobah od prihoda ekipe na tekmo (v dvorano).
Kaznovani ali odstranjeni trener se mora med tekmo nahajati na VIP prostoru, v kolikor pa ta prostor
ni določen na tekmi, pa se mora nahajati na mestu, ki mu ga določi delegat tekme. Ta prostor ne sme
biti v prvi vrsti na tribuni.
Kaznovani ali odstranjeni trener 15 minut po koncu tekme ne more dajati izjav, niti ne sme na igrišče
(Pravilo UEFA-e – Futsal Laws off the Game).
Ekipa lahko med tekmo koristi predpisane minute odmora (Time Out) samo ob svoji rezervni klopi, ta
se ne more premakniti na drugo stran ali drugo mesto v dvorani.
Igralci pred tekmo in ob polčasu sicer lahko ostanejo na igrišču (ni obvezno, da odidejo v garderobo),
vendar ne smejo biti na mestih, kjer bi lahko komunicirali s kaznovanim ali odstranjenim trenerjem.
Prav tako ni dovoljena komunikacija kaznovanega ali odstranjenega trenerja z ekipo in uradnimi
osebami na rezervni klopi ali v garderobi preko telefonov ali drugih dosegljivih tehničnih naprav
(računalnikov, tablic,…) in podobnih pripomočkov.
Določilo, zapisano v prvem stavku navodil, velja tudi v primerih, ki niso posebej zapisani v teh navodilih.
V nasprotnem primeru bodo osebe, ki navodila ne bodo upoštevala, predane v disciplinski postopek.
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