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KAZALO
1 – super pokal NZS
2 – sklep o začasnih prihodih ekip in uradnih oseb na tekme
3 – sklep o igranju tekem, vezano na COVID-19
4 – obveznosti klubov
5 – kontakti
VSEBINA
1 – super pokal NZS
Sklep VT 01/2020-2021:
Potrdi se zmagovalec tekme za super pokal NZS, ki je bila odigrana dne, 29.08.2020 na Vrhniki. To je
ekipa FC Litija.
Ta sklep je dokončen.

2 – sklep o začasnih prihodih ekip in uradnih oseb na tekme
Sklep VT 02/2020-2021:
Zaradi dodatnih opravil, ki so vezana na COVID-19, se začasno spremenijo prihodi ekip in uradnih oseb
na tekme, in sicer:
a.) 1. SFL: 75 minut pred začetkom tekme (doslej 60 minut);
b.) ostala tekmovanja: 60 minut pred začetkom tekme (doslej 45 minut).
V navedenih terminih pred začetkom tekme morajo biti obvezno prisotne tudi osebe kluba domačina, ki
so zadolžene za izvajanje higienskih standardov.
Ta sklep velja do preklica.

3 – sklep o igranju tekem, vezano na COVID-19
Sklep VT 03/2020-2021:
Vse tekme se odigrajo tudi v primeru morebitne okužbe igralca/igralcev kluba s COVID-19, s tem, da
okuženi igralec ali uradna oseba nima pravice nastopa, sodelovanja ali prisotnosti na tekmi v času
samoizolacije, oziroma morebitne karantene. V takem primeru lahko za ekipo nastopijo vsi drugi
registrirani igralci s pravico nastopa. Preložitev tekme/tekem ni mogoča.
Ta sklep je dokončen.

4 – obveznosti klubov
S strani referenta za futsal ste že doslej prejemali potrebne informacije za novo tekmovalno sezono.
Ugotavlja pa se, da določenih obveznosti klubi še vedno niste uredili/vnesli v Registo, zato vas o tem
preko tega uradnega obvestila opozarjamo zadnjič, v nasprotnem primeru boste prikrajšani za prisotnost
igralcev in uradnih oseb na samih tekmah, v določenih primerih pa tudi predani v disciplinske postopke.
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ADRESARJI IN BARVE ŠPORTNE OPREME:
Prosimo, da nam v najkrajšem možnem času sporočite podatke, predvsem spremembe ali dopolnitve
k prijavi, saj bomo na podlagi vaših podatkov pripravili adresar za posamezno ligo. Tudi v novi sezoni
1. SFL bomo pred posameznim krogom pošiljali barvne kombinacije športne opreme za vse tekme. Za
ostale ekipe velja, da boste vsaj nekaj dni pred tekmami preverili in po potrebi uskladili barve. V kolikor
dogovora ne bo, boste predani v disciplinski postopek, vendar pričakujemo, da to ne bo potrebno.
STALNE ŠTEVILKE IGRALCEV:
Opozarjamo klube 1. SFL, ki to še niste, da takoj uredite in vnesete stalne številke igralcev, ki so obvezne
za vse tekme 1. SFL. Številke bodo posredovane vsem klubom in delegatom. V primeru neupoštevanja
stalnih številk boste predani v disciplinski postopek.
VNOS ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV:
Zavezujemo vse klube, da pravočasno vnesete v Registo opravljene zdravniške preglede za vse vaše
igralce. Že res, da bodo igralci lahko nastopili tudi ob predložitvi tki. fizičnih potrdil delegatu pred tekmo,
vendar boste v danem primeru predani v disciplinski postopek, zato prosimo za doslednost/ ažurnost!
MOREBITNE PRESTAVITVE TEKEM:
Prosimo, da upoštevate predpise in navodila NZS, predvsem časovne okvire igranja, ki so zapisani v
navodilih, katere ste že prejeli. Vodja dotičnega tekmovanja brez pravočasnega in pismenega soglasja
ne bo prestavil tekme. Pri tem vas prosimo, da se prestavitvam tekem zaradi velikega nogometa
IZOGIBATE. Prednost v tem primeru bodo imela futsal tekmovanja.
5 – kontakti
Objavljamo že znana kontakta vodij tekmovanj, na katere se obrnete za posamezna tekmovanja:
 Za 1. SFL, 2. SFL, pokal in ŽFL na email: standa@siol.net
 Za vsa tekmovanja mladih:
gliha.bojan@gmail.com
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Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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Bojan Gliha l.r.
Vodja futsal tekmovanj mladih
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