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KAZALO
1 – preložena tekma 13. kroga 2. SFL
2 – preložena tekma 14. kroga 1. SFL
3 – povratne tekme četrtfinala pokala Terme Olimia
VSEBINA
1 – preložena tekma 13. kroga 2. SFL
Sklep VT 15/2019-20:
Preložena tekma 13. kroga 2. SFL med ekipama Futsal klub Kebelj in ŠD Extrem, ki je bila s tekmovalnim
koledarjem določena za igranje v petek, 10.1.2020, se zaradi nastalih težav v športni dvorani v Slovenski
Bistrici sporazumno med kluboma odigra v petek, 17.1.2020 ob 19:30. uri v športni dvorani v Sodražici.
Kluba sta se pismeno sporazumela, da ŠD Extrem prevzame izvedbo tekme: najem dvorane, prijava na
PP, predpisano število rediteljev, zdravstvena oseba, časomerilec, napovedovalec, vodenje aplikacije v
živo, pisarna in zapisnikar. Prav tako sta se kluba pismeno sporazumela, da Futsal klub Kebelj krije
sodniške in delegatske takse. Za navedene takse NZS izstavi račun Futsal klubu Kebelj. Sporazum je
posredovan s strani uradnih predstavnikov obeh klubov po elektronski pošti organizatorju tekmovanja.
Ta sklep je dokončen.

2 – preložena tekma 14. kroga 1. SFL
Sklep VT 16/2019-20:
Tekma 14. kroga 1. SFL med ekipama KMN Sevnica in Siliko, ki je s tekmovalnim koledarjem določena
za igranje v petek, 24.1.2020, se iz objektivnih razlogov odigra v sredo, 22.1.2020 ob 20:00. uri v športni
dvorani v Sevnici.
Ta sklep je dokončen.

3 – povratne tekme četrtfinala pokala Terme Olimia
Pred povratnimi tekmami četrtfinala pokala TERME OLIMIA, ki se igrajo ta petek (ena tekma že v sredo)
objavljamo rezultate prvih četrtfinalnih tekem in izpisek iz Navodil (propozicij) za futsal tekmovanja:
REZULTATI PRVIH TEKEM ČETRFINALA:
Dobovec MB-Monting – FC Litija 6:1
KMN Oplast Kobarid – KMN Tomaž Šic bar 2:1
MNK Kix Ajdovščina – FK Siliko 2:5
KMN Bronx Škofije – KMN Sevnica 1:5
Zaključni turnir za pokal Terme Olimia bo odigran v soboto, 29.2.2020 (polfinale) in v nedeljo, 1.3.2020
(finale) v športni dvorani v Podčetrtku. O žrebu polfinalnih nasprotnikov boste pravočasno obveščeni.
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IZPISEK NAVODIL (PROPOZICIJ):
Na povratni četrtfinalni tekmi (3. krog) v primeru identičnega zbira rezultatov prve in druge četrtfinalne
tekme o zmagovalcu in napredovanju na zaključni turnir odločajo kazenski udarci po znanih pravilih.
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. Vsaka ekipa mora imeti na tekmi fizično
prisdotnih najmanj 7 igralcev.
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. Prav tako je obvezno 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
tekmovanju 2. SFL. NZS izstavi klubom domačinom račun posebej za pokalne tekme.
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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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Stane Kokalj l.r.
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