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FSK Kebelj , FC Ptuj in KMN Tomaž
Zadeva: DELEGIRANJE TEKEM - POKAL V MALEM NOGOMETU MNZ PTUJ
NEDELJA 29.09.2019
Športna dvorana Šic Ljutomer

12.15 FSK Kebelj
13.05 FC Ptuj Hiša daril
13.55 KMN Tomaž Šic Bar
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KMN Tomaž Šic bar
FSK Kebelj
FC Ptuj Hiša daril

Opomba:
1. V primeru, da se tekma konča z neodločenim rezultatom se streljajo kazenski streli. Rezultat
tekme po kazenskih strelih velja le v primeru ko na osnovi rezultatov tekem (iz rednega dela
tekem) ni možno določiti končnega vrstnega reda v skladu s TP NZS.
2. Vsi igralci na tem tekmovanju morajo imeti pri sebi veljavne športne izkaznice. Zdravniški
pregledi so obvezni.
3. Igralni čas tekem je 2 x 20 minut s 5 minutnim odmorom. Čas se ustavlja samo na znak sodnika.
4. Vsaka ekipa ima na tekmo pravico do enega enominutnega odmora (time-aut), vendar se mora
pri tem upoštevati naslednje:
- oseba s klopi ima pravico zahtevati ( z kartončkom) odmor pri časomerilcu tekme.
- odmor lahko ekipa zahteva kadar koli med tekmo, vendar do odmora pride šele takrat, ko ima
ekipa, ki zahteva odmor, žogo v posesti, se pravi, igro bodo nadaljevali iz udarca s kota, aouta,
prostega strela, ali iz vmetavanja.
- časomerilec bo označil dovoljenje za odmor, ko bo žoga izven igre. Uporabil bo zvočni signal-sireno.
- v času odmora morajo igralci, ki so bili pred tem v igri, ostati na igrišču. Po končanem odmoru (znak
sirene) lahko pride do zamenjave igralcev.
5. V pokalnem tekmovanju šteje pravilo pet akumuliranih prekrškov!
6. Spisek igralcev za tekmo mora biti oddan delegatu najmanj 20 minut pred začetkom tekme.
7. Pri nastopu se upošteva veljavna športna izkaznica, zdravniški pregled in upoštevajo se samo
časovne disciplinske kazni, ostalih omejitev ni.

Lep pozdrav.
Janko TURK, l.r.
Vodja tekmovanja

Torek 24.09.2019

