
 

 

 
 
 
 
 
 

- Medobčinskim nogometnim zvezam 
 

Brdo pri Kranju, 09.06.2017 Št.: 4086/17 Ozn.: FUT     SK                                                 

 

Zadeva: Vabilo v futsal tekmovanja 
 

Resda se je tekmovalna sezona 16/17 končala ''pred dnevi'', vendar je pred vrati že nova. V nadaljevanju 
vam zato posredujemo nekaj informacij za novo sezono, ter vas prosimo, da spodnje obvestilo 
posredujete vašim futsal klubom, ki tekmujejo v futsal državnem prvenstvu in v kolikor lahko, vas 
prosimo tudi objavite na vaši spletni strani kot povabilo morebitnim zainteresiranim klubom, da se 
pridružijo futsal družini. 
 
Za uvod in kot informacijo naj navedemo, da bo tako kot preteklo sezono tudi pred prvimi srečanji nove 
sezone 17/18 potrebno vse podatke (prijava v tekmovanje, kontaktne osebe, potrdila zdravstvenih 
oseb….) vnašati v sistem Regista.  
 
Prijava v posamezno tekmovanje je časovno omejena in jo po posameznih starostnih kategorijah 
navajamo spodaj:  

 
- 1. SFL do torka, 20.06.2017 do 24.00 ure z obvezno izpolnjenimi zahtevanimi podatki v sistemu 

Registi. Ob prijavi/potrditvi v tekmovanje  1. SFL mora biti, prav tako v Registi vpisana prijava 
ekipe U19 – obvezna – ter ena ekipa iz ostalih mlajših kategorij. Brez tega ekipe ne bomo postavili 
v sistem žreba in smatrali, da ekipa ne bo/ne more nastopiti v 1. SFL. Prav tako bomo smatrali, če 
v sistemu ne bo vseh deset ekip, da ekipa, ki je ne bo v prijavi nima želje nastopiti v tekmovanju 1. 
SFL  

- 2. SFL prijava do petka,  18.08.2017 z obvezno prijavo ekipe v mlajših kategorijah. Pogoj za nastop 
v 2. SFL je vsaj ena ekipa v mlajši kategoriji 

- Mlajše kategorije (U19, U17, U15, U13) prijava do petka, 08.09.2017 
- Ženska futsal liga prijava do petka, 22.09.2017 
- Futsal pokal TERME OLIMIA, prvoligaši, ki so dosegli neposredno uvrstitev v 1/8 tekmovanja 

prijava do 15.10.2017, ostale ekipa prav tako, vendar na podlagi tekmovanja in doseženega 
rezultata na področju MNZ 

- Super pokal (ŠD Brezje Maribor : FC Litija) potrditev in vpis v Registo do 01.08.2017 
 
Naj še enkrat opomnimo, prijava mora biti obvezna v sistemu in z vsemi zahtevanimi podatki v prvi 
fazi prijave. Brez zahtevanih podatkov članske ekipe in prijave mlajših kategorij v tekmovanje članske 
ekipe ne bomo uvrstili v žreb tekmovanja. 
 
Za vse informacije smo vam na voljo v okviru strokovnih služb NZS.  

 
Referent za futsal 
Stane Kokalj l.r. 
 


