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Pokalno tekmovanje MNZ Celje v Futsalu 

Glede na razpis za Pokalno tekmovanje MNZ Celje v Futsalu z dne 23.08.2011 se je komisija 
odločila, da bo organizacijo dodelila ekipi ŠD Imeno. Igra se v nedeljo  25. 09. 2011 s 
pričetkom ob 14 00 uri v športni dvorani Podčetrtek. 

Za Pokalno tekmovanje so se prijavile sledeče ekipe: 

Raj – Gozd  Imeno, KMN Sevnica in ŠND Veplas Velenje. 

Glede na prijave je komisija v sestavi Močnik Vlado – predsednik MNZ Celje, Galun Milan – 
predsednik komisije za mali nogomet MNZ Celje in Kajba Fredi – član komisije za mali 
nogomet  opravila žreb, dne 12.09.2011. Ekipe so izžrebane pod naslednjimi številkami: ŠND 
Veplas Velenje – 1, KMN Sevnica – 2, Raj – Gozd Imeno – 3. Na osnovi žreba je določen 
sledeči razpored tekem: 

Ob 1400   KMN Sevnica –  Raj- Gozd Imeno 

Ob 1500   ŠND Veplas Velenje – KMN Sevnica 

Ob 1600  Raj – Gozd Imeno - ŠND Veplas Velenje 

Organizator je dolžan zagotoviti prosto dvorano od 1330 ure do 1700 ure, prostor z 
računalnikom in tiskalnikom ter osebo za pisanje zapisnika, časomerilca,  zdravniško službo 
in varnostno službo. Zaželjeno je tudi ozvočenje z napovedovalcem. Organizator je dolžan 
zagotoviti najmanj 2 kvalitetni neodbojni žogi dimenzije št. 4 s certifikatom »FIFA 
approved«. 
Vsaka ekipa je dolžna oddati prijavo ekipe vsaj 30 minut pred začetkom tekme. 
Tekme se igrajo po pravilih NZS za Fustal, s tem, da se igra tekma 2 x 20 minut brez 
ustavljanja ure, razen po presoji sodnika, če pride do daljše prekinitve tekme in v zadnji 
minuti srečanja. 

Uvrstitev ekipe na pokalnem tekmovanju  v malem nogometu se določa na podlagi števila 
osvojenih točk, tako, da več točk pomeni boljšo uvrstitev. 
Če dve ali več ekip osvoji enako število točk in je potrebno razvrstitev odrediti zaradi 
ugotovitve: 
- katera ekipa je pokalni zmagovalec, 
- končne razvrstitve na lestvici, se njihova mesta na lestvici odredijo na podlagi naslednjih 
zaporednih kriterijev: 
- število točk iz medsebojnih srečanj, 
- razlika med danimi in prejetimi goli v medsebojnih srečanjih, 
- število doseženih zadetkov v gosteh v medsebojnih srečanjih, 
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- gol razlika iz vseh tekem, 
- število danih zadetkov na vseh tekmah, 
- število zadetkov v gosteh na vseh tekmah, 
- fair play uvrstitev ekip, 
- žreb. 

Zmagovalec pokala MNZ Celje se uvrsti v 1/16 pokala NZS v Futsalu. 

Sodniški stroški (sodita dva sodnika) so 210 €  (70 € po tekmi), stroški delegata pa 50 € za 
celoten turnir. Sodniški stroški in stroške delegata so dolžne poravnati ekipe udeleženke  
(vsaka ekipa  po 1/3 stroškov). 

 
 
 
                                                                                                             
Celje, 12.09.2011                                                                    Predsednik KMN  MNZ  Celje 
                                                                                                             Milan Galun l.r.   


