NZS STANDARD
Št. / ozn. :

NAV_OBV_1920_SFL

Zadeva:

OBVESTILO/SKLEPI

Verzija: V1.0

Št.: 03/2019-2020

Datum: 10.10.2019

KAZALO
1 – opozorilo klubom
2 – sklep o začasnem vodenju ekipe
3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – opozorilo klubom
Vsem, oziroma precejšnji večini klubov po dosedanjem delu vseh tekmovanj v tej točki posredujemo
opozorilo za kršitev/ kršitve pri organizaciji dosedanjih tekem, nespoštovanje pravilnikov in drugo ter
prosimo, da spodaj navedeno v prihodnje obvezno odpravite. V ponovljenih primerih bomo klub predali
v postopek disciplinskemu sodniku, ki bo takrat obravnaval tako prvi kot vse ostale kršitve kluba.
 Klubi nimate vnesenih vseh zdravniških potrdil v Registo; že prav, da imate preventivno pri sebi
fizična potrdila, toda če niso vpisana, boste v prihodnje predani v disciplinski postopek;
 Klubi 1. SFL ne upoštevate vseh barv opreme, ki vam je določena za vsako tekmo posebej; na
primer barve dresov vratarjev in ostalo;
 Nekateri igralci 1. SFL ne nosijo prijavljenih stalnih številk, kar so obvezni; po petem krogu boste
prejeli obnovljene sezname, na kar boste v primeru netočnosti predani v disciplinski postopek;
 V nobenem primeru ni dovoljeno, da ima igralec napisano številko ročno (s flumastrom), ipd.;
 Posamezni klubi pri organizaciji tekem ne zagotovite predpisano število redarjev, velikokrat
manjka eden ali dva redarja, ali pa je ta tudi brisalec tal, ali celo pobira vstopnino na vhodu;
 Prihod redarjev je – še zadnjikrat vas opozarjamo – istočasno kot ekip in uradnih oseb, odhod
pa po njihovem odhodu; v drugih primerih redarjev ne potrebujemo, saj se ve njihova naloga;
dogaja se, da si šele tik pred tekmo nekaj gledalcev obleče telovnik in še potem stojijo vsi skupaj;
v vseh teh primerih boste odslej predani v disciplinski postopek;
 Napovedovanje je obvezno tudi na vseh tekmah 2. SFL, kar ni bilo povsod doslej;
 Napoveduje se protokol pred tekmo, med tekmo pa se napovedujejo samo strelci in rezultat, ne
sme pa se napovedovalec vživeti v igro in navijati za svojo ekipo ali celo komentirati sojenja;
 Gostujoče ekipe ste obvezne prijaviti prihod navijačev najpozneje 24 ur pred tekmo, ne pa le
nekaj ur prej, ko ni več mogoče o tem obvestiti domačinov, oziroma so ti potem nepripravljeni;
 Vse uradne osebe v vseh tekmovanjih morajo uporabljati in nositi priponke na vidnih mestih;
 Vse tekme 1. SFL in prihajajočega pokala NZS, kakor tudi ŽFL, morajo biti prijavljene na Upravnih
enotah, vse ostale pa na Policijski postaji – to je obvezno tudi v primeru prestavljenih tekem.

2 – sklep o začasnem vodenju ekipe
Sklep VT 04/2019-2020:
Na podlagi vloge FSK Stripy se sprejme ugotovitveni sklep, da v skladu s Pravilnikom o licenciranju lahko
člansko ekipo v 1. SFL vodi trener z licenco Futsal C (60 dnevno nadomeščanje/ do 30.11.2019) – v
zapisnik mora biti vpisan kot pomočnik trenerja.
Ta sklep je dokončen.
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3 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 01/2019-2020:
Na podlagi pravočasne vloge ekipe FSK Stripy se v skladu s 30. členom tekmovalnega pravilnika NZS in
po ogledu posnetka tekme popravi zapisnik tekme 1. kroga mladih v kategoriji U19 zahod med ekipama
ŠD Extrem in FSK Stripy. V 23. minuti tekme je zadetek za ekipo FSK Stripy dosegel igralec s številko 9
Bogataj Jan in ne igralec s številko 10 Jelenc Uroš, kot je bilo pomotoma vpisano v zapisnik.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 002/2019-2020:
Tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 vzhod med ekipama KMN Meteorplast in KMN
Miklavž TBS Team 24, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 6.10.2019 v ŠD OŠ Ivana Cankarja v
Ljutomeru, se ob pismenem dogovoru med ekipama prestavi na poznejši temin.
Ta sklep je dokončen.
Sklep ML 003/2019-2020:
Tekma 2. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 zahod med ekipama KMN Bronx Škofije in KIX
Ajdovščina se po uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z
rezultatom 5:0 za ekipo KMN Bronx Škofije.
Ekipo KIX Ajdovščina se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa KIX Ajdovščina iz neopravičenega razloga ni prišla na tekmo.
PRAVNI POUK:
Proti izrečenemu sklepu vodje tekmovanj je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa.
Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana
pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Če v pritožbenem roku taksa ni
plačana, se pritožba zavrže. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS.

Sklep ML 004/2019-2020:
Tekma 1. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 vzhod med ekipama KMN Tomaž Šic Bar in FK
Kebelj, katera bi morala biti odigrana v soboto, 5.10.2019 v ŠD ŠIC Ljutomer, se ob pismenem dogovoru
med ekipama prestavi na poznejši temin.
Ta sklep je dokončen.

Nogometna zveza Slovenije

Stanko Damiš l.r.
Vodja futsal tekmovanj

V1.0

Bojan Gliha l.r.
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