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KAZALO
1 – četrtfinale pokala TERME OLIMIA
2 – preložena tekma 2. SFL
VSEBINA
1 – četrtfinale pokala Terme Olimia
Objavljamo izpisek navodil (propozicij) in drugo, vezano na tekme četrtfinala pokala TERME OLIMIA:
 V četrtfinalu se igrata dve tekmi.
 Na prvi četrtfinalni tekmi (2. krog) velja vsak doseženi rezultat kot končni rezultat tekme.
 V primeru identičnega zbira rezultatov prve in druge četrtfinalne tekme (3. krog) o zmagovalcu
odločajo kazenski udarci po znanih pravilih, ki se izvajajo na povratni četrtfinalni tekmi.
 Rumeni kartoni v pokalnem tekmovanju NZS se vodijo ločeno od prvenstvenih tekmovanj NZS.
 V futsal pokalnem tekmovanju NZS velja enako pravilo evidentiranja rumenih kartonov kot v
ostalih pokalnih tekmovanjih NZS (igralec počiva po treh in šestih prejetih rumenih kartonih).
 Rdeči kartoni se prenašajo iz prvenstvenega v pokalno tekmovanje in obratno. Za morebitne
kršitve odgovarjajo klubi ne glede na posredovane informativne prepovedi in morebitna
opozorila iz programa pri pisanju zapisnikov.
 Vse ekipe morajo voditi trenerji s Futsal licencami za tekoče tekmovalno leto.
 Na vseh tekmah so obvezne športne izkaznice in veljavni zdravniški pregledi.
 Barve opreme morajo klubi preveriti pred igranjem, oziroma se morajo gostujoče ekipe
prilagoditi domačim, v nasprotnem primeru jim morajo domačini posoditi rezervno opremo
proti plačilu nastalih stroškov. O barvi opreme odloča izključno prvi sodnik pred tekmo.
 V četrtfinalu je snemanje na vseh tekmah obvezno.
 Obvezno je vodenje spletne aplikacije “rezultati v živo”, enako kot v 1. In 2. SFL.
 Stroške organizacije krije domačin. Na vseh četrtfinalnih tekmah so takse uradnih oseb enake
kot v 2. SFL. NZS izstavi klubom domačinom račun posebej za pokalnetekme.
 Povratne četrtfinalne tekme se igrajo v petek ali soboto, 17. ali 18. januarja 2020.
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2 – preložena tekma 2. SFL
Sklep VT 11/2019-2020:
Tekma 11. kroga 2. SFL med ekipama Futsal klub Kebelj in Mlinše, preložena zaradi zasedene dvorane,
se odigra v petek, 13.12.2019 ob 20:30. uri v športni dvorani v Slovenski Bistrici.
Ta sklep je dokončen.

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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Stane Kokalj l.r.
referent za futsal NZS
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