
 

V1.0 OBVESTILO NAV_2021 

 

KAZALO  

 

1 – Pokal Terme Olimia 
2 - polfinale končnice 1. SFL 
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih 
 

VSEBINA  

 

1 – Pokal Terme Olimia 
Pred začetkom tekmovanja za 26. Pokal Terme Olimia za tekmovalno leto 2020/2021 objavljamo     
glavna določila, ki so vezana tudi na sklepe IO NZS z dne, 25.02.2021: 
 

➢ v celotnem tekmovanju 2020/2021 se igra samo po ena tekma (tudi v četrtfinalu); 
 

➢ tekmovalni pari od vključno četrtfinala se izžrebajo brez določanja nosilcev;  
 

➢ žreb četrtfinala bo izveden v ponedeljek, 29.03.2021 v prostorih NZS; prvo izžrebana ekipa 
posameznega para bo domačin; zaradi trenutnih zdravstvenih razmer ne bo prisotnih ali 
vabljenih klubov na žreb; 

 

➢ vse tekme se organizirajo po določilih, ki veljajo za 1. SFL, kot so prihodi 75 minut pred tekmo, 
prijave ekip 60 minut pred tekmo, ogrevanja 45 do 15 minut pred tekmo; obvezne prve postave, 
najmanjše število igralcev na začetku tekme 7 igralcev s pravico nastopa,…; 

 

➢ v osmini finala snemanje tekem ni obvezno, je pa zelo zaželeno; 
 

➢ v četrtfinalu je snemanje tekem obvezno in se posreduje enako kot na tekmah 1. SFL; 
 

➢ v celotnem tekmovanju je obvezno napovedovanje in vodenje spletne aplikacije »v živo«; 
 

➢ ekipe prejmejo določene barve športne opreme, o dokončni opremljenosti odloča sodnik; 
 

➢  v primeru neodločenega rezultata se izvajajo kazenski udarci; izpisek so klubi in uradne osebe 
ponovno prejeli pred dnevi; prosimo klube, da o določilih obvezno seznanite svoje trenerje; 

 

➢ klube 2. SFL lahko na vseh tekmah vodijo trenerji z veljavnimi licencami »Futsal C«; 
 

➢ rumeni kartoni v pokalnem tekmovanju NZS se vodijo posebej; velja pravilo NZS o počivanju po 
dobljenih treh rumenih kartonih; 

 

➢ rdeči kartoni ali časovne kazni se prenašajo s tekmovanja SFL v Pokal Terme Olimia in obratno; 
 

➢ za vse igralce, ki nastopajo v več kategorijah, velja tudi pravilo počivanja igralcev v istem vikendu; 
 

➢ za vodenje evidence disciplinskih zadev odgovarjajo klubi, ne glede na informativne prepovedi; 
 

➢ na vseh tekmah veljajo prilagojene obveznosti igralcev, uradnih oseb in ostalih deležnikov, 
vezane na odredbe o preprečevanju okužbe virusa v Republiki Sloveniji na dan igranja tekme. 
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2 – polfinale končnice 1. SFL 
Sklep VT 041/2020-2021:  
Na podlagi odigranih tekem četrtfinala končnice 1. SFL , vezano na 32. člen Pravilnika NZS za futsal so se 
v polfinale končnice uvrstile ekipe Futsal klub Dobovec, KMN Bronx Škofije (prvi polfinalni par), FC Litija 
in Siliko Vrhnika (drugi polfinalni par). 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep VT 042/2020-2021:  
Na podlagi tekmovalnega koledarja, ki ga je sprejel IO NZS dne, 25.02.2021 se obe prvi polfinalni tekmi 
odigrata v petek, 02.04.2021 v Rogatcu in Litiji ob 20:00. uri, druga in tretja polfinalna tekma končnice 
med ekipama FC Litija in Siliko Vrhnika pa se odigrata v naslednjih določenih terminih: 

➢ druga tekma: sreda, 07.04.2021 ob 20:30. uri, domačin Siliko Vrhnika; 
➢ tretja tekma: petek, 16.04.2021 ob 20:00. uri, domačin FC Litija. 

 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep VT 043/2020-2021:  
Na podlagi prekrivanja tekmovalnega koledarja, ki ga je sprejel IO NZS dne, 25.02.2021 s koledarjem 
uradnih tekmovanj UEFA-e v futsalu, se druga in tretja polfinalna tekma končnice med ekipama Futsal 
klub Dobovec in KMN Bronx Škofije odigrata v naslednjih terminih: 

➢ druga tekma: petek, 16.04.2021, domačin KMN Bronx Škofije; 
➢ tretje tekma: torek, 20.04.2021, domačin Futsal klub Dobovec.  

 
Ta sklep je dokončen. 
 
3 – sklepa vodje tekmovanj mladih 
Sklep ML 023/2020-2021:     
Preložena tekma 4. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 med ekipama Siliko Fortrade in FK 
Dobrepolje je ob pismenem dogovoru med ekipama odigrana na Vrhniki v sredo, 24.3.2021 s pričetkom 
ob 20:00. uri. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 024/2020-2021:        
Tekma 9. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 med ekipama FK Dobrepolje in FC Litija, katera bi 
morala biti odigrana v ponedeljek, 5.4.2021 v ŠD Videm Dobrepolje, se ob pismenem dogovoru med 
ekipama prestavi na soboto, 3.4.2021 s pričetkom ob 19:00. uri. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
 
 
 
 

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


