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KAZALO
1 – uvod
2 – obveznosti klubov
3 – podelitev Fair Play
4 – super pokal
5 – semafor v živo
VSEBINA
1 – uvod
Pozdravljeni pred začetkom nove tekmovalne sezone 2019/2020, ki bo obenem jubilejna 25. po vrsti.
Kot smo klube obvestili po elektronski pošti bomo tudi v novi sezoni pripravljali obvestila, v katerih bodo
sklepi vodij tekmovanj in potrebne informacije, ki niso zajete v pravilnikih, navodilih in drugih aktih.
Vse tekme bodo registrirane z doseženimi rezultati avtomatično brez sklepov, če v predpisanem roku
ne bo podana uradna pritožba in razen tekem, ki bodo registrirane po uradni dolžnosti.
Kot ste že obveščeni, bo v novi sezoni v 1. SFL nastopilo 9 ekip, ker je pred začetkom izstopil klub iz
Maribora. Kljub temu ostane tekmovalni sistem enak. V novi sezoni v 2. SFL bo nastopilo 8 ekip, saj se v
tekmovanje nista prijavili obe ekipi, ki sta izpadli iz 1. SFL v prejšnji sezoni, FC Ivančna Gorica in KMN
Benedikt. V ženski ligi bo ponovno nastopilo 5 ekip, čeprav je prišlo do dveh odpovedi, sta se pa prijavili
dve novi ekipi. Prav tako bodo izvedena vsa tekmovanja mladih kot v prejšnji sezoni.
2 – obveznosti klubov
S strani referenta za futsal ste vse poletje prejemali potrebne informacije za novo tekmovalno sezono.
Ugotavlja pa se, da določenih obveznosti klubi niste uredili, zato vas 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.
TERMINI TEKEM:
Tekmovanja so pred vrati, zato prosimo, da nam posredujete termine in dvorane vaših domačih tekem.
Na spletni strani so objavljeni termini prvih dveh krogov 1. SFL, ki pa so vneseni na podlagi prejšnje
sezone oziroma na podlagi do sedaj prejetih terminov s strani posameznih klubov. Prav tako še niso
objavljeni termini tekem 2. SFL, saj še nismo prejeli terminov s strani posameznih klubov. Klubi ste
dolžni sporočiti termin tekme in dvorano. To v nadaljevanju velja za vsa tekmovanja:
 Za 1. SFL, 2. SFL in ŽFL na email: standa@siol.net
 Za vsa tekmovanja mladih: gliha.bojan@gmail.com
BARVE ŠPORTNE OPREME IN ADRESARJI:
Zgoraj zapisana elektronska naslova veljata tudi za sporočanje morebitnih sprememb/dopolnitev
prejetih adresarjev, kjer so zabeležene tudi barve športne opreme. Prosimo, da nam v najkrajšem
možnem času sporočite morebitne spremembe/dopolnitve, 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 posamezne tekme. Za ostale ekipe velja, da nekaj dni pred
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tekmo preverite in po potrebi uskladite barve. V kolikor dogovora ne bo, boste predani v disciplinski
postopek.
STALNE ŠTEVILKE IGRALCEV:
Opozarjamo klube 1. SFL, da nemudoma uredite in vnesete stalne številke igralcev, ki so obvezne za vse
tekme 1. SFL. Številke bodo posredovane vsem klubom in delegatom pred prvim krogom. V primeru
neupoštevanja stalnih številk boste predani v disciplinski postopek.
AKREDITACIJE:
Na tekmah 1. in 2. SFL bodo lahko na klopi za rezervne igralce oziroma uradne osebe sedele izključno
osebe, ki jih boste vnesli v Registo (ena oseba ena funkcija) oziroma bodo na seznamu uradnih oseb
(potrjene s strani NZS) ter z ustrezno akreditacijo. V praksi to pomeni, da v kolikor na primer
predstavnik ekipe ne bo vpisan in potrjen v Registi oziroma ne bo na seznamu uradnih oseb ne bo
mogel biti v uradnih prostorih oziroma ob igrišču na klopi za rezervne in uradne osebe.
ZDRAVSTVENE OSEBE:
Ne pozabite na novost v 1. SFL: Na klopi oziroma pri zapisniški mizi je lahko kot zdravstvena oseba
izključno zdravnik, diplomirani fizioterapevt ali oseba medicinske stroke. Nobena druga oseba ne
more opravljati njihovega dela. Tudi za 2. SFL bo opravljena selekcija zdravstvenih oseb, skladno s sklepi
NZS (obveščamo vas, da ne bomo potrjevali potrdil/dokazil kot so npr: maser s 30 urnim tečajem in
podobno). Pri vnosu zdravstvenih oseb v Registo le to vnesite v pravo polje.
ZDRAVNIŠKI PREGLEDI:
Zdravniški pregledi so obvezni za vsa tekmovanja brez izjem. Ne pozabite na pravočasen vnos zdravniških
pregledov, saj brez njihovih potrditev igralec ne bo mogel nastopiti. Prav tako vas pozivamo, da
zdravniška potrdila vnašate sproti - vnos do petka pred tekmovalnim vikendom do 12.00 ure.
MOREBITNE PRESTAVITVE TEKEM:
Prosimo, da upoštevate Tekmovalni pravilnik NZS in Navodila za tekmovanja v sezoni 2019/2020,
predvsem časovne okvire igranja tekem. 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.
3 – podelitev Fair Play
Kot ste bili dotični klubi obveščeni že po koncu prejšnje sezone, bodo nagrade Fair Play podeljene v
okviru dneva slovenskega futsala oziroma tekme super pokala, torej v soboto, 31.08.2019 na Vrhniki.
Nagrade prejmejo:
 1. SFL: FC Litija
 2. SFL: Extrem Sodražica
 ŽFL: Siliko
4 – super pokal
V okviru dneva slovenskega futsala, ki ga letos gosti FK Siliko, bo z začetkom ob 19. uri odigrana tudi
tekma super pokala NZS, v kateri bosta letos nastopila državni in pokalni prvak Dobovec Pivovarna Kozel
in po sklepu KM NZS FK Siliko, ki je v prejšnji sezoni dosegel končno tretje mesto v državnem prvenstvu
in bo nadomestil Mariborčane, ki so v prejšnji sezoni osvojili drugo mesto, letos pa izstopili iz vseh
tekmovanj.
Na tekmi super pokala NZS ni podaljškov, v primeru neodločenega rezultata odločajo kazenski udarci.
Morebitne izključitve (rdeči kartoni – tudi drugi rumeni karton), odstranitve ali disciplinske prijave
pomenijo prenos prepovedi v novo prvenstvo, saj gre za uradno tekmo NZS. Na tekmi super pokala mora
prepoved odslužiti Begić Almir, uradni predstavnik FK Siliko (prenos kazni iz prejšnje sezone).
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5 – semafor v živo
V izogib nejasnosti klubom posredujemo podatke za vodenje aplikacije semafor v živo (podatki so enaki
kot v prejšnji sezoni). Aplikacijo je potrebno voditi na vseh tekmah 1. in 2. SFL ter futsal pokala NZS.
Do administrativnih strani dostopate s spodnjo povezavo:
http://185.245.96.41/index.php
uporabniško ime: admin
geslo: test
Natančna navodila o uporabi semaforja v živo najdete v video vodiču na spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=OMgpXzYoWEM&feature=youtu.be
V primerih nejasnosti pokličite na telefon 041 353 208 (Drago Perko) ali 031 200 501 (Marko Premrl).

Srečno!

Nogometna zveza Slovenije
Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj
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Bojan Gliha l.r.
Vodja futsal tekmovanj mladih
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NAV_1920

