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TEKMOVALNI PRAVILNIK ZA FUTSAL MNZ MARIBOR
2011 - 12
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Organizator tekmovanj v futsalu oz. malem nogometu je Komisija za mali nogomet pri
Medobčinski nogometni zvezi Maribor (KMN MNZ MB).
2. člen
Ta pravilnik obvezuje udeležence in organizatorje tekem malega nogometa oz.
futsala v okviru MNZ Maribor ne glede na rang tekmovanja.
3. člen
V tekmovanje 3. Slovenske futsal lige (3. SFL) se lahko prijavijo in sodelujejo le klubi,
ki bodo pravilno izpolnili prijavnico za vpis v tekmovanje ter plačali ustrezno
prijavnino. Klub se lahko prijavi v tekmovanja za naslednjo sezono šele, ko ima
urejene vse finančne obveznosti do MNZ Maribor in NZS.
II.

SISTEM TEKMOVANJA
4. člen

Pod okriljem KMN MNZ MB so naslednja tekmovanja:
- 3. Slovenska futsal liga (3. SFL)
- Pokalno tekmovanje
5. člen
Pravico nastopa v 3. SFL imajo klubi, ki so v tej ligi tekmovali v prejšnji tekmovalni
sezoni, klubi s področja MNZ Maribor, ki so v prejšnji tekmovalni sezoni igrali v
višjem rangu tekmovanja, pa so iz njega izpadli, ali ne želijo tekmovati v višjem rangu
tekmovanja ter novi klubi, ki izpolnjujejo pogoje za igranje v 3. SFL.
Novi klubi morajo pravočasno ( do 16. avgusta) posredovati vlogo za igranje v 3. SFL
skupaj z vso potrebno dokumentacijo ( statut kluba, kopija odločbe UE,…) na naslov
KMN MNZ Maribor.

KMN MNZ Maribor na podlagi števila klubov in pravilno izpolnjene vloge odloči, ali
prejme klub pravico igranja v novi tekmovalni sezoni.
6. člen
Prvenstveno tekmovanje se organizira po ligaškem sistemu
Pokalno tekmovanje se organizira po izločilnem sistemu.
III.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
7. člen

Organizator tekme je klub domačin, v kolikor organizator tekmovanja ne določi
drugače.
8. člen
Tekme se lahko igrajo v dvoranah, ki so bile registrirane s strani organizatorja
tekmovanja.
9. člen
Na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična ali druga sredstva,
zaradi katerih bi bila lahko ogrožena varnost prisotnih.
10. člen
Organizator tekme (klub domačin) je odgovoren za varnost v dvorani.
11. člen
Na tribuno je prepovedan vnos pijače v trdi in nevarni embalaži.
12. člen
Klubi morajo upoštevati veljavno zakonodajo, predvsem določila veljavnega Zakona
o športu, Zakona o javnih zbiranjih, Uredbo o splošnih ukrepih v športnih objektih na
športnih prireditvah, Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, Zakona o
omejevanju porabe alkohola ter ostala določila s strani zakonodajalca, pristojnega
ministrstva, upravne enote in lokalne skupnosti.
13. člen
Igralni čas v 3. SFL je 2 x 25 minut. V zadnji minuti tekme se ura zaustavi ob vsaki
prekinitvi.

14. člen
Na tribuni in v drugih prostorih mora organizator tekme obvezno prepovedati kajenje.
15. člen
Organizator tekmovanja zagotavlja za pisanje zapisnika primeren prostor z
računalnikom. V tem prostoru so lahko prisotni samo predstavnika obeh ekip,
delegat, sodnika-i ter kontrolor sojenja, v kolikor je uradno delegiran. Kontrolorji lahko
pred in po tekmi pridejo v garderobne prostore sodnikov kakor tudi do delegatske
pisarne zaradi prevzema kopije zapisnika. Kontrolorji se izkažejo z delegiranim
nalogom in izkaznico, potrjeno s strani ZNSS. Vsem nepoklicanim osebam je
prepovedan dostop do službenih prostorov (pisarna, garderobe, hodniki, igrišče, itd.).
16. člen
Organizator tekme ( klub domačin) mora zagotoviti nujno medicinsko pomoč za
udeležence in obiskovalce tekme.
Oseba, ki je v zapisnik vpisana pod zdravstveno osebo, na tekmi ne more opravljati
drugih nalog.
17. člen
Organizator tekmovanja mora v dogovoru z upraviteljem dvorane zagotoviti semafor
ter zagotoviti označevanje akumuliranih prekrškov.
Igralcem in ostalim uradnim osebam ni dovoljeno nositi oblačil, ki spodbujajo
nestrpnost, rasizem in ostale določbe v FIFA fair play aktih.

IV.

NAVIJAČI NA TEKMAH
18. člen

Gostujoči klub mora najpozneje 24 ur pred delegiranim začetkom tekme sporočiti
organizatorju tekme, če prihaja na tekmo z organiziranimi navijači.
Obvestilo mora vsebovati število navijačev, čas ter smer prihoda in odhoda
gostujočih navijačev.
V kolikor so navijači gostujočega kluba na tribuni skupaj z domačimi navijači, za
njihovo obnašanje odgovarja organizator prireditve (klub domačin).
V kolikor so gostujoči navijači na tribuni ločeni od domačih navijačev, odgovarja za
obnašanje gostujočih navijačev gostujoči klub.

V.

DOLŽNOSTI KLUBA DOMAČINA
19. člen

Najkasneje 30 minut pred delegiranim začetkom tekme je potrebno predati delegatu
izpolnjen prijavni list ter športne izkaznice igralcev.
Za točnost podatkov s prijavnice odgovarja predstavnik kluba, ki je vpisan na
prijavnem listu oz. v njegovi odsotnosti druga uradna oseba (trener, kapetan), ki je
oddala prijavnico.
20. člen
Ob srednji vzdolžni črti igrišča mora biti postavljena zapisnikarska miza. Pri
zapisnikarski mizi lahko sedijo tretji sodnik, časomerilec, napovedovalec, delegat in
kontrolor tekme.
21. člen
Na tekmah MNZ MB opravlja delegat tudi vlogo časomerilca, razen če je le ta
posebej določen s strani organizatorja tekmovanja.
22. člen
Organizator tekmovanja zagotovi žoge za tekmo, semafor ter ustrezno aparaturo, ki
označuje akumulirane prekrške.
23. člen
Po končani tekmi mora klub domačin poravnati stroške za sodnike in delegata. Višino
stroškov opredeljuje sklep KMN MNZ MB. V kolikor stroški niso poravnani takoj po
koncu tekme, se ekipo preda v disciplinski postopek in do nadaljnjega ne more
nastopati v nobenem tekmovanju, ki ga vodi KMN MNZ MB..
VI.

DOLŽNOSTI GOSTUJOČEGA KLUBA
24. člen

Najkasneje 30 minut pred delegiranim začetkom tekme je potrebno predati delegatu
izpolnjen prijavni list ter športne izkaznice igralcev.
Za točnost podatkov s prijavnice odgovarja predstavnik kluba, ki je vpisan na
prijavnem listu oz. v njegovi odsotnosti druga uradna oseba (trener, kapetan), ki je
oddala prijavnico.

VII.

DRUGE DOLŽNOSTI KLUBOV
25. člen

Če imata ekipi podobni barvi športne opreme, ki se po mnenju sodnika med seboj ne
razlikujeta dovolj in ekipi nastopata v osnovnih prijavljenih barvah, opremo menja
gost. V kolikor ena izmed ekip ne nastopa v prijavljenih barvah, mora v primeru
podobnosti le ta menjati opremo.
Ekipa si lahko pomaga z markirnimi majicami.
26. člen
Vsi rezervni igralci in uradne osebe (razen trenerja) morajo na klopi sedeti.
27. člen
Taktična navodila igralcem med tekmo lahko posamično daje samo uradna oseba, ki
je zapisana v zapisnik tekme in se nahaja v tehničnem prostoru.
Oseba se mora po danih navodilih vrniti na svoje mesto in se vesti odgovorno.
Vsi rezervni igralci in uradne osebe ekipe, razen osebe, ki daje navodila igralcem
morajo med tekmo sedeti.
28. člen
Ogrevanje rezervnih igralcev ob igrišču je dovoljeno samo v primeru, če ima igralec
na sebi markirno majico, ki se po barvi razlikuje od barve igralnega dresa. O
primernosti prostora oz. ustrezni barvni različnosti opreme odloča sodnik.
Markirno majico mora imeti igralec na sebi tudi na rezervni klopi.
Pred tekmo sodnik odloči ali obstaja (in kje je) primeren prostor za ogrevanje igralcev
med tekmo.
29. člen
Uradne osebe ekipe, vpisane v zapisnik morajo imeti pripete priponke, na katerih je
razvidno njihovo ime in priimek, želena tudi slika.
30. člen
Vsi izključeni igralci ali odstranjene osebe, so dolžne takoj zapustiti igrišče in
rezervno klop.

VIII.

DELEGIRANJE TEKME
31. člen

Delegiranje tekem (dan in uro) se objavi najkasneje 7 dni pred delegiranim terminom.
Že objavljeno delegiranje se smatra za dokončno, če ne pride do uradnih sprememb.
32. člen
Tekmovalni organ lahko spremeni delegiranje tekme, če je o tem pravočasno
predložen pisni oz. elektronski sporazum obeh ekip in to ni v škodo drugim ekipam.
Sprememba delegirane tekme pa ni možna za zadnji dve koli.
33. člen
Tekmovalni koledar se lahko spreminja skladno s pravilnikom, po katerem se lahko
prestavi celotni krog ali samo posamezne tekme.
IX.

DRUGA DOLOČILA
34. člen

V 3. SFL lahko nastopa največ 16 ekip, razen če organizator tekmovanja ne določi
drugače.
V tekmovanju, ki poteka po točkovnem sistemu dobi zmagovalec tri točke, v primeru
neodločenega rezultata pa vsaka ekipa po eno točko.
35. člen
Ekipa, ki neupravičeno zamudi ali sploh ne pride dvakrat v tekmovalni sezoni na
tekmo se izključi iz nadaljnjega tekmovanja.
36. člen
Na tekmah MNZ MB ter pokalnem tekmovanju MNZ MB lahko nastopi samo igralec z
veljavno športno izkaznico, potrjeno s strani NZS in ki je na dan tekme dopolnil
najmanj 16 let. V tekmovanjih, pod okriljem MNZ MB zdravniški pregledi niso
obvezni. Igralci nastopajo v vseh ligah na svojo odgovornost.
37. člen
Na tekmah lahko nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v seznam
(največ 12), ki ga izpolni predstavnik ekipe oz. trener in ga pred tekmo izroči
delegatu, ki jih vpiše v uradni zapisnik. Tekmo lahko pričnejo le igralci, ki so vpisani v
zapisnik in imajo pravico nastopa.
V zapisniku morata biti na predpisan način označena kapetana obeh ekip in
morebitni igralci-tujci.

V zapisnik sta pri vsaki ekipi lahko vpisana največ dva igralca-tujca, (igralca, ki
nimata slovenskega državljanstva ali državljanstva EU).
38. člen
K obvezni opremi sodi za kapetana tudi kapetanski trak, ki je ovit okoli leve roke.
39. člen
V kolikor je igralec v vlogi igralca – vratarja, mora imeti na sebi dres, ki se po barvi
razlikuje od ostalih igralcev in mora imeti na hrbtu vidno številko dresa iz zapisnika.
40. člen
Komentiranje sojenja v javnosti ni prepovedano se pa šteje kot disciplinski prekršek,
v kolikor presega meje korektnega ocenjevanja in škodi ugledu malega nogometa.
To velja za vse uradne osebe kluba oz. osebe, ki delujejo v klubu in so prisotne na
tekmi (v dvorani, tudi na tribuni).
41. člen
Izključeni igralec ima prepoved igranja najmanj ene tekme oz. do izreka disciplinske
kazni.
Če je disciplinski organ izrekel kazen prepovedi nastopanja za določeno dobo,
igralec do izteka kazni nima pravice nastopanja na vseh tekmah na področju celotne
Slovenije.
Če igralec prestopi v drug klub, prestaja kazen v tem klubu, ne glede na rang
tekmovanja.
Igralec, ki v svojem klubu nastopa za več ekip, prestaja kazen v ekipi, v kateri je
nastopil, ko je bil kaznovan, s tem da v času prestajanja kazni v teh krogih ne more
nastopiti na tekmah drugih ekip svojega kluba.
42. člen
Prijavljena oseba lahko opravlja funkcijo do izrečenega ustreznega disciplinskega
sklepa.
43. člen
Za evidenco kartonov in prepovedi igranja odgovarjajo klubi sami. Javni opomini se
vodijo ločeno za ligaško tekmovanje in za pokalno tekmovanje MNZ MB. Izključitve,
suspenzi in izrečene disciplinske kazni se prenašajo na ostala tekmovanja, ki ga vodi
KMN MNZ MB.

44. člen
Time out se najavi pri zapisnikarski mizi ustno.
45. člen
Eventualna pritožba na igrišče se lahko pisno vloži pri delegatu tekme najmanj 15
minut pred delegiranim časom. Delegat obvesti sodnika, kateri nato sprejme
dokončno odločitev.
46. člen
Tekmovalni organ predpiše protokol za prvenstvene in pokalne tekme, kjer pa med
drugim tudi velja rokovanje, in sicer: pred tekmo se drugo pisana ekipa (gost) z
mimohodom rokuje s sodnikoma in nasprotno ekipo, nato se še prvo pisana ekipa z
mimohodom rokuje s sodnikoma. Vse uradne osebe obeh ekip se morajo sočasno
tudi medsebojno rokovati pri zapisnikarski mizi. Po tekmi se morajo tudi igralci in
uradne osebe rokovati s člani nasprotne ekipe.
47. člen
Za vsako prvenstveno ali pokalno tekmo tekmovalni organ odredi delegata tekme, ki
je predstavnik organizatorja tekmovanja in ima funkcijo glavnega nadzornika tekme s
pravicami in obveznostmi po predpisih in sklepih KMN MNZ MB.
48. člen
Kadar na tekmo ne pride delegiran delegat, opravlja vlogo delegata glavni sodnik
tekme.
Tekme sodijo sodniki, ki jih delegira komisar za delegiranje sodnikov v MDNS MB.
49. člen
Ime ekipe je lahko sestavljeno iz največ treh besed. Ime ekipe v tekmovanju mora biti
znano do določenega roka, ki ga predpiše KMN MNZ MB in se v času enega
tekmovalnega leta lahko spremeni samo enkrat – praviloma po končanem jesenskem
delu prvenstva.
50. člen
Tekmovalni organ bo posredoval vse informacije in obvestila izključno po elektronski
pošti oz. preko spletne strani MNZ Maribor.
51. člen
Disciplinski sklepi se objavijo na spletni strani MNZ Maribor (KMN).

X.

NEODIGRAVANJE TEKME
52. člen

Tekma se ne odigra:
1) Če igralci nimajo pri sebi veljavnih športnih izkaznic.
2) Če ekipa na začetku tekme nima vpisanih vsaj 5 igralcev in ni ob začetku tekme
na igrišču pet igralcev, od katerih mora biti eden vratar in kapetan.
3) Če sodnik ugotovi, da igrišče in/ali goli z mrežami in/ali razsvetljava niso ustrezni.
4) Če se ugotovijo drugi razlogi, ki ne zagotavljajo regularnosti tekme ali varnosti
prisotnih v dvorani.
XI.

ZAPISNIK TEKME
53. člen

Zapisnik o tekmi piše delegat tekme.
Zapisnik za 3. SFL se izpolni računalniško v NZS Zapisnik. Za tekme MLMN se piše
zapisnik računalniško v stari verziji.
NZS Zapisnik tekme se piše v skladu z navodili vodje tekmovanja.
Pred tekmo podpišeta zapisnik oba predstavnika ekip oz. v njegovi odsotnosti druga
uradna oseba ( trener, kapetan) in s podpisom potrjujeta spisek igralcev in uradnih
oseb.
Tako podpisan zapisnik ni več mogoče popravljati, razen z uradnim popravkom.
Glavni sodnik in delegat podpišeta zapisnik pred in po končani tekmi. S tem potrjujeta
vsebino zapisnika.
V zapisnik ni mogoče vpisati:
1) Več kot 12 igralcev posamezne ekipe in igralca brez veljavne športne izkaznice
2) Več kot dva igralca tujca za posamezno ekipo ( igralci iz EU niso tujci)
Delegat tekme je dolžan takoj po uradnem zaključku zapisnika tekme, le tega
posredovati na elektronski naslov vodje tekmovanja.
V prostoru za pisanje zapisnika so lahko samo uradne osebe tekme.

XII.

PRAVNI POUK
54. člen

Zainteresirana ekipa ima pravico do pritožbe na tekmo (pisno obrazloženo pritožbo je
potrebno vložiti tekmovalnemu organu v roku 48 ur po odigrani tekmi) oz. pravico do
pritožbe na sklep tekmovalnega ali disciplinskega organa.
Zoper objave tekmovalnega organa na rezultate tekem in podatkov iz zapisnika
tekem se lahko zainteresirani pritoži v treh dneh od uradne objave.

XIII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen

Za vse primere, ki niso vsebovani v tem pravilniku se smiselno uporabljajo določbe
veljavnih pravilnikov MNZ MB in NZS.
56. člen
Ta Pravilnik je sprejela KMN MNZ MB na svoji seji, dne 23.08.2011.
Pravilnik prične veljati 24.08.2011.

Bogdan Šuput, l.r.
Predsednik
KMN MNZ MB

