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KAZALO
1 – potrditev nasprotnikov v finalu in za tretje mesto
2 – navodila ekipam v finalu
3 – grafični prikaz končnice 1. SFL
VSEBINA
1 – potrditev nasprotnikov v finalu in za tretje mesto
Sklep VT 034/2017-2018:
Na podlagi registracij odigranih polfinalnih tekem zaključnega tekmovanja 1. SFL sta se v finale uvrstili
ekipi FC Litija in Dobovec Pivovarna Kozel, na tekmi za tretje mesto pa ekipi FutureNet Maribor in KMN
Sevnica. V finalu se igra na tri dobljene tekme iste ekipe, za tretje mesto pa po pokalnem sistemu.
Ta sklep je dokončen.
Razpored – finale (prve tri tekme):
petek, 20.04.2018 – 20:00: FC Litija – Dobovec Pivovarna Kozel
petek, 27.04.2018 – 19:00: FC Litija – Dobovec Pivovarna Kozel
petek, 04.05.2018 – 19:00: Dobovec Pivovarna Kozel – FC Litija
Razpored – za tretje mesto:
petek, 20.04.2018 – 20:00: KMN Sevnica – FutureNet Maribor
petek, 27.04.2018 – 20:00: FutureNet Maribor – KMN Sevnica
2 – navodila ekipam v finalu
Kot sta bili ekipi, ki sta se uvrstili v finale, že obveščeni preko elektronske pošte, bo vse tekme v živo
prenašala Šport TV in sicer na svojem primarnem programu ŠTV 1 v najbolj gledanem dnevnem terminu.
Poleg potrebnih uskladitev začetkov tekem, saj drugačen začetek tekem ni možen, je TLS pripravil
navodila (podobno kot za TV prenose pokala Terme Olimia) in zadolžuje oba kluba ter uradne osebe, da
jih v celoti upoštevajo. Posebej apeliramo na klube, da o navodilih seznanijo svoji ekipi in trenerje!
COUNTDOWN (odštevanje pred tekmo):
 60 minut (najkasneje) pred začetkom tekme: prihod ekip in uradnih oseb v dvorano
 60 minut pred začetkom tekme: 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, kontrola opreme (pod tribuno)
 05 minut pred začetkom tekme: izhod ekip na igrišče
 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 + največ 12 minut: izhod ekip na igrišče
 polčas + največ 15 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
ŠPORTNA OPREMA:
Apeliramo na oba kluba, da se med seboj povežeta in pravočasno uskladita barve vse športne opreme:
dresi, hlačke, nogavice, dresi tki. letečih vratarjev… Obe ekipi naj imata pri sebi dvojno garnituro opreme.
DRUGA NAVODILA:
Reklamni prostor v dvorani je domena klubov in ga izkoristite glede na želje klubov. V kolikor bo NZS
dodala kak transparent, bodo ekipe dodatno obveščene o tem. Klub, ki organizira tekmo, naj pričakuje,
da bo na dan tekme TV ekipa prispela v dvorano nekaj ur pred tekmo, da postavi reportažno vozilo,
kamere, komentatorsko mesto… Priporočljivo je, da je takrat ob TV ekipi predstavnik organizatorja ali
upravnik dvorane. Prav tako mora biti predstavnik organizatorja na tekmi stalno na razpolago TV ekipi.
S strani medijev smo prejeli tudi naslednja navodila:
 klub domačin pravočasno zagotovi zadostno število natisnjenih prvih strani zapisnikov
 klub domačin pripravi vsaj pet označevalnih majic (markirke) za fotografe
 klub domačin zagotovi vsaj tri mesta za novinarje (miza in stol)
 klub domačin naj na vidno mesto oziroma vsaj na eno od miz natisne ime Wi-Fi povezave in geslo
 kontaktna oseba 041 353 208 (Drago Perko)
DOLOČITEV ZMAGOVALCA Z UDARCI S KAZENSKE TOČKE:
V primeru neodločenega rezultata na vsaki finalni tekmi, ali v primeru identičnega rezultata obeh tekem
za tretje mesto, se takoj in brez podaljškov izvajajo udarci s kazenske točke. V izogib nejasnosti še enkrat
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.
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3 – grafični prikaz končnice 1. SFL
ČETRTFINALE:
(na dve dobljeni tekmi)
/16.3., 23.3.2018/

POLFINALE:
(na tri dobljene tekme)
/30.3., 6.4., 13.4.2018/

FINALE:
(na tri dobljene tekme)
/I.-III.-20.4., 27.4., 4.5.2018/

1 – FC LITIJA
2-0

FC LITIJA
3-0

8 – SILIKO REM POWER
FC LITIJA
4 – FUTURENET MARIBOR
2-0

FUTURENET MARIBOR

5 – KMN OPLAST KOBARID
PRVAK
2 – DOBOVEC
PIVOVARNA KOZEL
2-0

DOBOVEC PIVOV. KOZEL
3-0

7 – BENEDIKT
AVTODELI DŽAUŠ
DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL
3 – KMN BRONX ŠKOFIJE
KMN SEVNICA

za 3. mesto, 20. in 27.4.2018:

0-2

KMN SEVNICA
FUTURENET MARIBOR

6 – KMN SEVNICA

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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Pripravil: Stane Kokalj
referent za futsal NZS
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