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Poziv za prijavo v futsal tekmovanja – tekmovalna sezona 2016/2017
Nogometna zveza Slovenije vabi vse zainteresirane klube, da se prijavijo, oziroma potrdijo svojo udeležbo
v tekmovalni sezoni 2016/2017:
-

rok za oddajo potrditve sodelovanja v 1. SFL
prijava v 2. SFL (slovenska futsal liga) – rok za potrditev sodelovanja
prijava zmagovalcev pokalnega tekmovanja na področju posameznega MNZ
prijava v Žensko futsal ligo
prijava v tekmovanja mladih U19, U17, U15 in U13

24.06.2016
20.08.2016
30.09.2016
23.09.2016
01.09.2016

Pravico nastopa v vseh tekmovanjih imajo: ekipe, ki izpolnjujejo pogoje za tekmovanje – pravilno in v
skladu s Pravilniki NZS izpolnjeno prijavo v sistemu REGISTA. Vsak prijavljeni klub ali društvo mora biti član
matične Medobčinske nogometne zveze (MNZ).
Sistem tekmovanja: pred pričetkom tekmovanja bodo pripravljene Splošne propozicije o organizaciji
tekmovanj v tekmovalni sezoni 2016/2017. Dodatno, ob zaključku prijavnega roka, bodo za tekmovanja
mladih izdani Aneksi, kjer bo podrobno razdelan sistem tekmovanja po posameznih starostnih
kategorijah.
Pogoji: Vsa tekmovanja potekajo skladno s Pravilnikom za futsal in Propozicijah o organizaciji tekmovanj
pod okriljem NZS za tekmovalno sezono 2016/2017 ter ostalih aktih in pravilnikih Nogometne zveze
Slovenije.
Kotizacija: za tekmovanje v 1. SFL znaša 500,00 € +DDV (prvi obrok: 250,00 € + DDV, drugi obrok 250,00 +
DDV), v 2. SFL 250,00 € + DDV (prvi obrok: 125,00 € + DDV, drugi obrok: 125,00 € + DDV), ter Ženska futsal
liga 200,00 € + DDV. Prvi obrok se mora poravnati do 31. avgusta 2016, drugi obrok do 15. januarja
2017. Za oba obroka bo na osnovi prijave izdan račun.
V tekmovanju mladih (U19, U17, U15, U13) kotizacije za tekmovanje ne plačajo ekipe, ki v tekmovanju 1 in
2. SFL nastopajo s člansko ekipo. Za ostale ekipe, ki se prijavijo v tekmovanje je višina kotizacije naslednja:
-

U19 / 200,00 €
U17 / 150,00 €
U15 / 100,00 €
U13 / 100,00 €

in se poravna na podlagi izstavljenega računa na začetku sezone. Zneski ne vsebujejo DDV.
Kotizacija se plača za vsako prijavljeno ekipo v tekmovanju. Ekipa v 1. SFL mora obvezno nastopiti v
tekmovanju tudi z ekipo U19 in eno izmed ostalih starostnih kategorij (U17,U15,U13). Ekipa v
tekmovanju 2. SFL mora obvezno nastopiti z najmanj eno izmed ekip v mlajših kategorijah.

Žreb za 1. SFL bo opravljen predvidoma v petek, 15.07.2016, za ostala tekmovanja po zaključku
prijavnega roka, o čemer boste klubi obveščeni pravočasno.
Infrastrukturni kriterij: Ekipa – društvo, upoštevajoč matično številko, ki je prijavilo v tekmovalni sezoni
2015/2016 eno ali dve dvorani mora v vseh naslednjih tekmovalnih sezonah igrati v le teh.
V kolikor ekipa – društvo, upoštevajoč matično številko, želi menjati oz. igrati več kot dve zaporedni tekmi
v drugi dvorani mora pridobiti soglasje NZS. V kolikor za spremembo igranja v novi dvorani ne obstajajo
tehtni objektivni razlogi potrjeni z ustrezno dokumentacijo lahko NZS s sklepom odvzame tekmovalno
pravico – ob pogoju, da ekipa vztraja po spremembi.
Klubi 1. in 2. SFL morajo k prijavi priložiti obvezno pismeno potrdilo lastnika dvorane, v katerem mora
le-ta navesti, da potrjuje uporabo dvorane za tekme ob petkih s pričetkom med 19.00 in 21.00 uro (za
1. SFL je petek obvezen, za 2. SFL je možen igralni dan tudi v soboto).
Za novo tekmovalno sezono: mora vsaka ekipa izpolniti prijavne obrazce v programu REGISTA. Prva
prijava v tekmovanje bo v pisni obliki na e-mail referenta za futsal stane.kokalj@nzs.si. Na podlagi le tega
se vam bo omogočil vstop v program Regista. Ob posredovani prijavi v tekmovanje vam bo administrator
''odprl'' polja, ki bodo časovno omejene in selekcionirana na čas prijave. V program boste vstopali z
geslom, ki ste ga že prejeli s strani NZS.
Klub, ki po prijavi odstopi od tekmovanja se preda v disciplinski postopek.
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