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Poziv za prijavo v futsal tekmovanja – tekmovalna sezona 2013/2014
Nogometna zveza Slovenije, na podlagi sklepa Komisije za mali nogomet, številka KMN 05/09 z dne
07.05.2013 poziva vse zainteresirane klube, da se za tekmovalno sezono 2013/2014 vpišejo v tekmovanja:
-

rok za oddajo potrditve sodelovanja v 1. SFL 30.06.2013
rok za posredovanje prijavnice z vsemi podatki za 1. SFL 20.7.2013
prijava v 2. SFL (slovenska futsal liga) – rok prijave vključno s prijavnico 01.08.2013
prijava zmagovalcev pokalnega tekmovanja na področju posameznega MNZ 15.09.2013
prijava v tekmovanje mladih U21 – rok prijave 10.09.2013
prijava v tekmovanja mladih U18, U15 in U13 – rok prijave 30.09.2013

Pravico nastopa v vseh tekmovanjih imajo: vse ekipe, ki izpolnjujejo pogoje za tekmovanje – pravilno
izpolnjena prijavnica in v skladu z vsemi akti KMN NZS. Vsak prijavljeni klub ali društvo mora biti član matične
Medobčinske nogometne zveze.

Sistem tekmovanja: v 1 in 2. SFL se igra po sistemu tekmovanja navedenem v Splošnih propozicijah o
organizaciji tekmovanj v tekmovalni sezoni 2013/2014. V tekmovanju mladih U21 se igra po sistemu
tekmovanja zapisano v Propozicijah tekmovanja U21, za vsa tekmovanja mladih bo sistem tekmovanja znan
po zaključenih prijavah v tekmovanja.

Pogoji: Vsa tekmovanja potekajo skladno s Pravilnikom za futsal in Propozicijah o organizaciji tekmovanj
pod okriljem KMN NZS za tekmovalno sezono 2013/2014 ter ostalih aktih in pravilnikih Nogometne zveze
Slovenije.

Prijavnina za tekmovanje v 1. SFL je 960,00 € +DDV (prvi obrok: 500,00 € +DDV, drugi obrok 460,00 + DDV),
za v 2. SFL je 500,00 € +DDV (prvi obrok: 300,00 € + DDV, drugi obrok: 200,00 € + DDV). Prvi obrok se mora
poravnati do 18. avgusta 2013, drugi obrok do 15. januarja 2014. Za oba obroka bo na osnovi prijavnice
izdan račun.

V tekmovanju mladih (U21, U18, 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:
U21 / 300,00 €
U18 / 200,00 €
U15 / 100,00 €
U13 / 100,00 €
in se poravna na podlagi izstavljenega računa na začetku sezone.
Kotizacija se plača za vsako prijavljeno ekipo.
-

Infrastrukturni kriterij: Ekipa – društvo, upoštevajoč matično številko, ki je prijavilo v tekmovalni sezoni
2012/2013 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 za dovoljenje prositi KMN NZS. V kolikor za spremembo igranja v novi dvorani ne obstajajo tehtni
objektivni razlogi potrjeni z ustrezno dokumentacijo lahko KMN NZS s sklepom odvzame tekmovalno pravico
– ob pogoju, da ekipa vztraja po spremembi.
V kolikor ekipa (klub – upoštevajoč matično številko), ki je predhodno že tekmoval v tekmovanjih pod
okriljem KMN NZS, prijavi eno ali dve dvorani za tekmovanje v tekmovalni sezoni 2013/2014, ki se ne
ujemata s prijavljenima dvema v tekmovalni sezoni 2012/2013, oz. sta predlagani novi dvorani brez
ustreznih potrdil in dokaznih razlogov spremembe, se klub ne more prijaviti v tekmovanje. Za vse tiste ekipe,
ki se prvič prijavijo v tekmovanje po tekmovalni sezoni 2013/2014 ali kasneje, se za njih smiselno uporabijo
določila tega člena.
NOVO: 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 možen igralni dan tudi v soboto).

Za

novo
tekmovalno
sezono
mora
vsaka
ekipa
izpolniti
prijavni
obrazec
(Prijavnica_sezona_2013_2014.xls, dostopno na www.futsal.si) in jo posredovati na elektronski naslov
stane.kokalj@nzs.si s pripisom Prijava v tekmovanje (1. SFL, 2. SFL, U21, U18, U15 ali U13, pokal TERME
OLIMIA), sicer prijava ni popolna. Upoštevane bodo samo prijave tistih klubov, katerih prijavnice bodo v
celoti izpolnjene in bodo prispele pravočasno (upošteva se datum prispele elektronske pošte). Klub, ki po
prijavi odstopi od tekmovanja, disciplinsko odgovarja.

Žreb za 1. SFL bo opravljen predvidoma v petek, 19.07.2013, za ostala tekmovanja po zaključku prijavnega
roka, o čemer boste klubi obveščeni pravočasno.
Nogometna zveza Slovenije
Vlado Močnik
predsednik Komisije NZS za mali nogomet

pripravil: izvršni sekretar za futsal

