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Maribor na svoji 11. redni seji 27. 6. 2018 sprejel

TEKMOVALNE PROPOZICIJE MNZ MARIBOR

I.

UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Osnova za tekmovanje je tekmovalni pravilnik NZS, s temi Tekmovalnimi propozicijami (v nadaljevanju
TPr) pa se določijo posebnosti znotraj tekmovanj Medobčinske nogometne zveze Maribor (v
nadaljevanju: MNZM).
2. člen
S temi TPr se podrobneje urejajo tekmovanja članov, mladincev, kadetov, starejših in mlajših dečkov,
starejših, mlajših in najmlajših cicibanov ter veteranov, ki jih v obliki prvenstvenih ali pokalnih tekmovanj
organizira MNZM.
3. člen
Določila teh propozicij veljajo za tekmovanja vseh starostnih igralskih kategorij, razen:
- če je pri posameznih členih izrecno določeno, da veljajo samo za tekmovanje določene starostne
kategorije ali
- če so za katero od mlajših starostnih kategorij izdelane še dodatne oz. posebne propozicije, ki
podrobneje urejajo specifičnosti za to selekcijo.
4. člen
Vse tekme pod okriljem MNZM, se morajo odigrati v skladu s Pravili nogometne igre in odločitvami NZS
ter MNZM.
5. člen
Za javno tekmo se šteje tekma, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
- se igra v okviru tekmovanja,
- je javno objavljena ali reklamirana,
- na kateri se pobira vstopnina.

II.

SISTEM TEKMOVANJA
6. člen

Tekmovanja v MNZM so lahko:
a) Prvenstvena
-

člani
mladinci ( U19 )
kadeti ( U17 )
starejši dečki ( U15 )
mlajši dečki ( U13 )
starejši cicibani ( U11 )
mlajši cicibani ( U9 )
najmlajši cicibani ( U7 )
veterani

b) Pokalna
-

člani
mladinci ( U19 )
članice

Poimenovanje posamezne lige v TL sprejme IO MNZM.
7. člen
Tekmovanja za prvenstvo ekip za vse igralske kategorije v MNZM potekajo na način, da v eni ali več ligah
stopenjskega tekmovanja (to je z izpadanjem ali napredovanjem), posamezna liga šteje najmanj štiri (4)
in največ štirinajst (14) ekip.
8. člen
Ekipe so se dolžne v tekmovanja MNZM prijaviti v razpisanem roku in v skladu z navodili vodje
tekmovanj.
Ekipa, ki se je že prijavila za naslednje tekmovalno leto, pa po končanem razpisnem roku odstopi, bo
disciplinsko obravnavana.
9. člen
Klubi, ki se prijavijo v posamezno tekmovanje, ki ga organizira MNZM, so organizatorji prvenstvenih
tekem in so v celoti odgovorni za vsa dogajanja na tekmah.
10. člen
V prvo člansko ligo MNZM se lahko prijavi ekipa, ki si je nastop v omenjeni ligi priborila po tekmovalnem
rezultatu, in je:
1) v predhodnem TL, če gre za napredovanje iz druge v prvo ligo, TL zaključila z najmanj eno ekipo v nižji
starostni kategoriji oz. je v skladu s sedmim odstavkom tega člena poravnala nadomestilo za razvoj
nižjih kategorij;
2) hkrati v redna tekmovanja različnih nižjih starostnih kategorij prijavila najmanj:
• dve (2) ekipi oz.
• eno (1) ekipo in še pred žrebom poravna nadomestilo iz drugega odstavka tega člena.
V kolikor klub v prvi članski ligi MNZM prijavi le eno (1) ekipo v nižje starostne kategorije oz. TL zaključi
z zgolj eno (1) ali celo nobeno ekipo v nižji starostni kategoriji mora poravnat 400 EUR nadomestila za
razvoj nižjih kategorij.
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Klub v prvi članski ligi MNZM, ki zaključi TL z zgolj eno (1) ekipo v nižji starostni kategoriji, ne glede na
tekmovalni uspeh, ne more napredovat v višji rang tekmovanja (NZS). V takem primeru lahko v skladu s
Sklepi za popolnjevanje tekmovanja NZS v članski kategoriji napreduje klub, ki se je s svojo ekipo uvrstil
za njim in je hkrati TL zaključil z najmanj dvema ekipama, ki sta nastopali v različnih nižjih starostnih
kategorijah.
Klub, ki v rednem delu tekmovanja v prvi članski ligi MNZM, ne izpolnjuje več pogoja nastopanja najmanj
ene ekipe v nižji starostni kategoriji, se ne glede na uvrstitev, v naslednjem TL seli v nižji rang
tekmovanja.
V drugo člansko ligo MNZM se lahko prijavijo vse preostale ekipe.
Klub v drugi članski ligi MNZM, ki zaključi TL brez ekipe v nižji starostni kategoriji, ne glede na
tekmovalni uspeh, ne more napredovat v prvo člansko ligo MNZM. V tem primeru si napredovanje v prvo
člansko ligo MNZM zagotovi klub, ki se v skladu s tekmovalnim uspehom (uvrstitev na lestvici) uvrsti za
njim in je hkrati TL zaključil z najmanj eno ekipo v nižji starostni kategoriji oz. je v skladu s sedmim (7)
odstavkom tega člena poravnal nadomestilo za razvoj nižjih kategorij.
Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka si klub, ki v drugi članski ligi MNZM ni imel nobene ekipe v
nižji starostni kategoriji lahko zagotovi napredovanje v prvo člansko ligo MNZM, če je poravnal
nadomestilo za razvoj nižjih kategorij, v višini 400 EUR, in sicer:
1) pred pričetkom prvenstva, v kolikor sploh ni prijavil ekipe v redna tekmovanja nižjih starostnih
kategorij oz.
2) v roku 14 dni, ko med TL preneha tekmovati še z zadnjo ekipo v nižji starostni kategoriji.
11. člen
V pokalnem tekmovanju članov so dolžne nastopiti ekipe, ki sodelujejo v prvenstvenih tekmovanjih prve
članske lige MNZM in NZS, razen klubov, ki tekmujejo v 1. SNL in njihove druge članske ekipe. Ostale
ekipe, vključno z drugo člansko ekipo kluba 1. SNL, pa se lahko v to tekmovanje prijavijo.
V pokalnem tekmovanju mladincev so dolžne nastopiti mladinske ekipe, ki sodelujejo v prvenstvenih
tekmovanjih NZS, druge ekipe pa se lahko v to tekmovanje prijavijo.
Pokalna tekmovanja se praviloma organizirajo po izločilnem sistemu, igra se samo ena tekma.
V primeru potrebe izvedbe pred kroga, se z žrebom določi, katere ekipe bodo pričele tekmovanje v pred
krogu oziroma katere ekipe bodo vključene v prvem krogu. V pred krogu in prvem krogu pokalnega
tekmovanja je domačin tekme določen z žrebom, v vseh naslednjih krogih pa je domačin tekme tista
ekipa, ki je v prejšnjem krogu gostovala, gost pa tisti, ki je bil v prejšnjem krogu domačin. Če sta bili obe
ekipi v prejšnjem krogu domačin oz. gost, se domačin določi z žrebom.
Domačin finalne tekme pokala MNZM je ekipa, ki tekmuje v nižjem rangu tekmovanja. V kolikor finalista
tekmujeta v istem rangu tekmovanja se domačin določi v skladu s četrtim (4) odstavkom tega člena.
V pokalnem tekmovanju, se v primeru neodločenega rezultata takoj izvajajo kazenski streli.
V zaključni del članskega pokalnega tekmovanja, ki ga organizira in vodi NZS, sodelujejo iz MNZM ekipe,
ki tekmujejo v 1. SNL ter finalista pokala MNZM, razen, če je finalist tudi druga članska ekipa kluba 1. SNL.
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V tem primeru se namesto druge članske ekipe kluba 1. SNL v člansko pokalno tekmovanje NZS uvrsti
ekipa, ki je s slednjo izgubila v polfinalu članskega pokalnega tekmovanja MNZM.
V zaključni del mladinskega pokalnega tekmovanja, ki ga organizira in vodi NZS se uvrsti zmagovalec
mladinskega pokalnega tekmovanja MNZM.
12. člen
Prvenstvena tekmovanja se organizirajo po ligaškem sistemu, izjemoma pa v turnirski obliki.
Če se prvenstveno tekmovanje organizira po ligaškem sistemu, mora vsaka ekipa praviloma odigrat
enako število tekem.
Tekmovanja v vseh starostnih kategorijah potekajo praviloma po dvojnem točkovnem sistemu, kjer mora
biti vsaka ekipa enkrat gostitelj in enkrat gost. V ligi s sedem (7) ali osem (8) ekipami poteka tekmovanje
praviloma trikožno, v ligah s šest (6) ali pet (5) ekipami poteka tekmovanje praviloma štirikrožno, v ligah
s štirimi (4) ekipami pa praviloma šestkrožno.
V posamezni starostni kategoriji lahko poteka tekmovanje tudi v več skupinah s tem, da se igra v jesenski
sezoni dvokrožno. Na osnovi rezultatov pa se v pomladanski sezoni v novo sestavljenih skupinah igra
dvokrožno za razvrstitev v posamezni starostni kategoriji.
Če se prvenstveno tekmovanje organizira v turnirski obliki, določi IO MNZM na predlog vodje tekmovanja
način igranja turnirjev.
Dokončen sklep o oblikovanju, organizaciji, sistemu in samem načinu izvedbe posameznega
tekmovanja oz. lige za vse igralske kategorije pred vsako tekmovalno sezono sprejme IO MNZM,
na predlog vodje tekmovanja, ki pa mora biti zasnovan na uspešnosti ekip v prejšnjem
tekmovalnem letu in ob upoštevanju določb teh TPr.
13. člen
Za izvedbo tekmovanja imenuje IO MNZM vodjo tekmovanja in njegovega namestnika, za sankcioniranje
disciplinskih prekrškov pa disciplinskega sodnika in njegovega namestnika.
Vsaka odločitev navedenih pooblaščenih oseb se smatra kot odločitev na prvi stopnji.
14. člen
Ime kluba je lahko poleg kratice ( NK, ND, NŠ ) sestavljeno največ iz dveh besed. Ime mora biti znano na
dan žrebanja tekmovalnih parov in se v času tekmovalne sezone lahko spremeni samo enkrat, in sicer po
končanem jesenskem delu prvenstva, vendar najkasneje do 28. februarja naslednjega leta.
Dan in uro igranja tekme klub določi pred začetkom tekmovalne sezone. Slednje v času tekmovalne
sezone lahko spremeni samo enkrat, in sicer po končanem jesenskem delu prvenstva, vendar najkasneje
do 28. februarja naslednjega leta oz. v izrednih primerih (disciplinska kazen in višja sila).
15. člen
Vse dopise v zvezi s tekmovanji morajo klubi in drugi zainteresirani dejavniki nasloviti na MNZM s
pripisom naziva tistega organa, na katerega se zadeva nanaša.
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III.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
16. člen

Tekmovalno leto se začne 1. julija in konča 30. junija naslednjega leta.
Tekmovalno leto je razdeljeno na jesensko in pomladansko sezono.
17. člen
Na podlagi prijav klubov in izpolnjevanja tekmovalnih pogojev, vodja tekmovanja predlaga ter IO MNZM
potrdi število ekip v tekmovalne skupine, kakor tudi sam sistem tekmovanja.
Tekmovanja se odvijajo po koledarju tekmovanj MNZM, ki ga na predlog vodje tekmovanja sprejme IO
MNZM in mora biti objavljen praviloma 20 dni pred začetkom jesenskega oziroma spomladanskega dela
tekmovalne sezone.
Koledar tekmovanj se objavi na spletni strani MNZM.
18. člen
Tekmovalne številke se določijo z žrebom, v kolikor ne obstaja drugačen sporazum sodelujočih ekip.
Razpored tekmovalnih parov se objavi najkasneje petnajst (15) dni pred začetkom tekmovanja.
19. člen
Tekmovalni dnevi v članskih ligah MNZM so petek, sobota, nedelja in sreda.
Tekmovalna dneva v veteranski ligi sta petek in torek.
Pri mlajših selekcijah, kjer so na tekmo delegirani sodniki s strani sodniške organizacije so tekmovalni
dnevi za posamezni krog sobota, nedelja, ponedeljek, torek in sreda.
Pri mlajših selekcijah, kjer ni na tekmo delegiranih sodnikov s strani sodniške organizacije so tekmovalni
dnevi za posamezni krog sobota, nedelja, ponedeljek, torek, sreda in četrtek.
20. člen
Praviloma morajo biti vse tekme iste starostne kategorije odigrane sočasno. Pod pojmom sočasnost se
razume igranje tekme v zaporedju dni kot so navedeni v 19. členu teh TPr.
Klubi smejo tekmo odigrati tudi drugi dan, če se medsebojno pisno sporazumejo. To morajo pisno
sporočiti vodji tekmovanja najkasneje šest (6) dni pred tekmo.
Brez sporazuma lahko v izrednih primerih vodja tekmovanja sprejme sklep, da bo igralni dan tudi kakšen
drugi dan.
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21. člen
Dan in uro začetka tekem določi vodja tekmovanja najmanj osem (8) dni prej.
Delegiranje tekem se opravi in objavi na spletni strani MNZM najmanj pet (5) dni pred začetkom
tekmovalnega kroga.
Delegiranje opravi vodja tekmovanja.
Z delegiranjem tekem se v skladu s koledarjem tekmovanj odredi kraj in čas igranja tekme, kakor tudi
druge zadeve, pomembne za igranje tekme.
Rok iz prvega in drugega odstavka tega člena ne velja za nujne primere.
22. člen
Tekmo je potrebno odigrati ob času, za katerega je bila delegirana, razen če so izpolnjeni pogoji za
preložitev posamezne tekme ali vseh tekem posameznega kroga na drug termin, po uradni dolžnosti ali
po pisnem sporazumu prizadetih klubov, skladno z določbami teh TPr in Tekmovalnega pravilnika NZS.
23. člen
Vodja tekmovanja lahko spremeni dan in uro začetka tekme, če je o tem predložen pismeni sporazum
obeh ekip najmanj šest (6) dni pred tekmo in to ni v škodo drugim ekipam v istem tekmovanju.
Vodja tekmovanja lahko soglasje za prestavitev tekme izda samo v tistih primerih, ko presodi, da je
upravičenost do prestavitve odigravanja tekme v skladu s predpisi MNZM in NZS ter sama prestavitev ne
predstavlja tveganja za regularnost tekmovanja.
V kolikor se kluba, na tekmah kjer so delegirani sodniki, pisno dogovorita o preložitvi posamezne tekme
po že opravljenem delegiranju, bo vodja tekmovanja tak dogovor upošteval le, če bo klub predlagatelj
predhodno pisno potrdil plačilo stroškov povezanih s preložitvijo tekme v višini 10 EUR.
24. člen
Vodja tekmovanja izjemoma preloži po koledarju odrejeno tekmo, če ena od ekip v rednem tekmovanju
upravičeno zaprosi za preložitev. Za preložitev ekipa lahko zaprosi:
- če sta najmanj dva igralca povabljena v katerokoli reprezentanco v okviru nogometne
organizacije,
- v primeru odsotnosti najmanj dveh igralcev zaradi vojaških vaj,
- v primeru višje sile (sneg – pretirano zasneženo igrišče, dež – vodostaj na igrišču, ki onemogoča
normalno igranje tekme, ipd.)
- v drugih upravičenih primerih.
Do preložitve je upravičena ekipa, če gre v primerih iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka za igralca,
ki sta v zadnjih petih prvenstvenih tekmah igrala najmanj tri tekme.
V primeru iz tretje alinee prvega odstavka tega člena je do preložitve tekme upravičena ekipa, ki dostavi
slikovni material, iz katerega je nedvoumno moč razbrati, da se tekma ne bo mogla odigrati v skladu z
opravljenim delegiranjem.
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Za preložitev po koledarju odrejene tekme je pri mlajših selekcijah upravičena tudi ekipa, ki se prijavi na
mednarodni turnir, če je pred prijavo in najmanj dvanajst (12) dni pred tekmo pridobila pisno soglasje
vodje tekmovanj.
25. člen
Izjemoma se lahko s strani domačina na osnovi utemeljenih razlogov in dokumentirane vloge, zaradi
zasedenosti igrišča, ki mora biti naslovljena na vodjo tekmovanja najmanj dvanajst (12) dni pred tekmo,
in ob soglasju vodje tekmovanja, tekma v skladu z 19. in 27. člena teh TPr preloži na prvi prost termin.
Če klub domačin s prošnjo za preložitev tekme, zaradi zasedenosti igrišča, zamudi rok iz prejšnjega
odstavka tega člena, je dolžan zagotoviti nadomestno igrišče za igranje tekme v terminu, ki je predviden v
skladu z 2. odstavkom 14. in 17. člena teh TPr.
26. člen
Vodja tekmovanja lahko določi, da se vse ali nekatere prvenstvene tekme zadnjih dveh ali več krogov
odigrajo istega dne in z istim časom prvega in drugega polčasa.
27. člen
V primeru, ko je tekma preložena ali je treba odigrati novo, se mora ta odigrati v prvem prostem terminu.
Termin določi vodja tekmovanja.
28. člen
Zoper odločitve vodje tekmovanja v zadevah iz tega poglavja ni pritožbe.

IV.

ORGANIZACIJA TEKEM
29. člen

Organizator tekme je klub domačin (gostitelj) – prvo imenovani klub.
30. člen
Vsak klub mora za igranje prvenstvenih tekem svojih moštev posedovati svoje oz. lastno igrišče ali imeti
sklenjeno pogodbo z lastnikom igrišča oziroma s klubom, na katerem igrišču bo igral svoje prvenstvene
tekme. Lokacija igrišča za igranje prvenstvenih tekem mora biti obvezno na področju MNZM.
31. člen
Igrišča na katerih se igrajo tekme morajo biti registrirana pri MNZM. Izvod odločbe o registraciji igrišča
mora biti na razpolago sodniku in delegatu.
32. člen
Vodstvo ekipe, ki je na prvenstveni tekmi v vlogi gostitelja, je poleg obveznih obrazcev za poročanje s
tekme dolžno zagotoviti:
- izvod veljavnega tekmovalnega pravilnika NZS,
- izvod teh TPr in
- odločbo o registraciji igrišča.
Tekmovalne propozicije MNZ Maribor

Stran 7

33. člen
Organizator tekme mora zagotoviti primernost igrišča za igro, organizirati tekmo v skladu z veljavnimi
predpisi in uveljavljenimi običaji, zlasti pa pred, med in po tekmi ukreniti vse potrebno za varnost
igralcev, sodnikov, delegata, drugih uradnih oseb domače in gostujoče ekipe, kakor tudi gledalcev. Če je
potrebno, mora organizator tekme sodnikom, delegatu in gostujoči ekipi zagotoviti varen odhod z
ustreznim vozilom ali spremstvom.
Pri sami organizaciji se morajo upoštevati in uporabljati predvsem določila Zakona o športu, Zakona o
javnih zbiranjih, Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah, Pravilnika za
izvajanje zakona o javnih zbiranjih, Zakona o omejevanju porabe alkohola, Pravilnika o službi nujne
medicinske pomoči, Hišnega reda na športnih in javnih prireditvah, navodil Varnost na stadionih, druga
navodila NZS, MNZM ali vodstva tekmovanja ter ostalih državnih predpisov.
34. člen
Organizator mora poskrbeti za ustrezno zdravstveno oziroma medicinsko pomoč na tekmi.
V ta namen mora klub domačin za varnost in zdravje igralcev zagotoviti fizioterapevta oz. osebo z
znanjem medicinske stroke, ki mora svojo zdravstveno sposobnost dokazati z ustreznim dokazilom
(zadostuje veljavno vozniško dovoljenje ali potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči). Tako
usposobljena oseba je lahko vpisana v zapisniku o tekmi (pod rubriko »maser«) in je dolžna ob
poškodbah pomagati tudi nasprotnikovim igralcem.
Na vsaki tekmi mora biti na razpolago osnovni material prve pomoči in primerno vozilo ali zagotovljena
možnost takojšnjega organiziranega prevoza igralca v primeru poškodbe.
35. člen
V času igranja tekme smejo v ograjenem delu igrišča poleg sodnika(ov), delegata in kontrolorja v vsaki od
sodelujočih ekip biti še:
- do sedem (7) rezervnih igralcev,
- trener,
- pomočnik trenerja,
- predstavnik ekipe,
- zdravnik ter
- fizioterapevt ali maser.
36. člen
Le ena oseba istočasno ima v skladu s Pravili nogometne igre pravico dajati taktična navodila iz
tehničnega prostora. Taktična navodila igralcem med tekmo lahko daje samo uradna oseba, ki je vpisana
v zapisnik in sedi na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo.
Trener in druge uradne osebe se morajo zadrževati v mejah tehničnega prostora, razen v posebnih
okoliščinah, na primer, ko zdravnik in/ali maser z dovoljenjem sodnika vstopi/ta na igrišče, da bi ocenil/a
stanje poškodovanega igralca. Trener in druge uradne osebe v tehničnem prostoru se morajo vesti na
odgovoren način.
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37. člen
Za vsako prvenstveno ali pokalno tekmo v tekmovanjih MNZM mora vodstvo kluba – gostitelja zagotoviti
tolikšno število rediteljev z vidno oznako, da lahko slednji zagotovijo red in varnost.
V vsakem primeru pa mora vodstvo kluba, ki je organizator tekme:
- na članskih tekmah zagotoviti vsaj tri (3) reditelje z vidno oznako in
- na mladinskih in vetranskih tekmah vsaj enega (1) reditelja.
Organizator tekme mora za tekmo zagotoviti tri (3) kvalitetne žoge (če ni treh žog, mora gostitelj
zagotoviti najmanj štiri (4) pobiralce žog, ki morajo biti sposobni opravljati naloge pobiralcev žog) ter
izobesiti zastavo MNZM.
38. člen
Sodniki, kateri so igralci, trenerji ali funkcionarji v klubih in obratno, kar velja za celo tekmovalno sezono,
ne morejo soditi prvenstvenih tekem v tistih ligah, v katerih nastopa njegova ekipa. Enako velja za
delegate.

V.

TRENER IN POMOČNIK TRENERJA
39. člen

Na tekmah članskih lig MNZM lahko ekipo vodijo trenerji z veljavno licenco »B« ali višjo, pomočnik
trenerja pa mora imeti najmanj veljavno licenco »C«.
Tekme nižjih starostnih kategorij v tekmovanjih MNZM lahko vodijo trenerji z veljavno licenco »C«.
Prisotnost trenerja na tekmah veteranov ni obvezna.
Glavni trener članske ekipe, ki začasno ne more opravljati svoje funkcije, je lahko na podlagi posebnega
dovoljenja vodje tekmovanja začasno zamenjan s pomočnikom trenerja ali drugim klubskim trenerjem, ki
mora imeti najmanj veljavno licenco »C«, vendar največ za obdobje tridesetih (30) dni.
40. člen
Na vseh prvenstvenih in pokalnih tekmah ekip vseh starostnih kategorij, mora biti prisoten trener z
veljavno licenco, določeno v 38. členu teh TPr. Če ekipa ne prijavi trenerja s potrebno in veljavno licenco
oziroma slednji na tekmi ni prisoten, je potrebno takšno nepravilnost ugotoviti in zapisati v Zapisniku o
tekmi oziroma Poročilu delegata.

VI.

OPRAVLJANJE SODNIŠKE FUNKCIJE
41. člen

Tekme sodijo sodniki iz sodniške organizacije, ki deluje na območju MNZM.
V primeru, da sodniki iz prvega (1) odstavka tega člena ne želijo soditi pa tekme lahko sodijo sodniki iz
drugih sodniških organizacij, ki delujejo na območju Slovenije oziroma EU.
Sodnika ali sodnike na posamezno tekmo v tekmovanjih MNZM delegira sodniška organizacija s katere
slednji prihaja/jo.
Tekmovalne propozicije MNZ Maribor
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42. člen
Za članska tekmovanja MNZM se oblikuje lista sodnikov, ki jo na predlog sodniške organizacije potrdi IO
MNZM.
43. člen
V kolikor organizator tekme ne zagotovi ustreznih pogojev za normalno igranje tekme, je glavni sodnik ne
začne oziroma jo prekine.
44. člen
Glavni sodnik mora v roku 24 ur poslati ustrezno poročilo s podrobno pisno obrazložitvijo dogodkov v
primeru:
- neredov,
- izključitve igralca,
- odpovedi tekme,
- prekinitve tekme ter
- neprimernosti igrišča za igro.
Kadar je vzrok iz tretje, četrte in pete alineje prejšnjega odstavka višja sila (npr. stoječa voda na igrišču,
sneg, ipd.), je potrebno k poročilu obvezno priložiti tudi slikovni material iz katerega je možno razbrati
dejansko stanje igralne površine v trenutku odpovedi oz. prekinitve tekme.
45. člen
Če na tekmo, kjer so delegirani trije (3) sodniki, ne pride glavni sodnik, bo po petnajst (15) minutnem
čakanju tekmo vodil prvo imenovani pomočnik. V kolikor tudi tega ni, pa drugo imenovani. Če ni obeh, se
predstavnika obeh klubov (ob navzočnosti delegata, če je delegiran na tekmo) sporazumeta kdo od
morebiti prisotnih sodnikov (prednostno iz potrjene liste sodnikov s strani IO MNZM, zatem pa lahko tudi
kateri koli drugi v tem trenutku še aktiven sodnik) bo sodil tekmo.
Kjer je na tekmo delegiran zgolj en (1) sodnik in slednji na tekmo ne pride, se lahko kluba sporazumeta
(ob navzočnosti delegata, če je delegiran na tekmo) kdo bo sodil tekmo.
O sporazumu je potrebno sestaviti zapisnik, ki ga pred tekmo podpišeta predstavnika obeh ekip in
delegat, v kolikor je delegiran na tekmo.
46. člen
Sodnik, ki neupravičeno ne pride na delegirano tekmo ali samovoljno zamenja delegirano tekmo, stori
disciplinski prekršek.
47. člen
Na tekmah mlajših dečkov, starejših, mlajših in najmlajših cicibanov funkcijo sodnika opravljajo osebe, ki
jih določi gostitelj.

VII.

OPRAVLJANJE DELEGATSKE FUNKCIJE
48. člen

Delegata kot uradnega predstavnika MNZM na posamezno tekmo, kjer je slednji predviden, določi vodja
tekmovanj.
Listo delegatov na predlog vodje tekmovanj za tekoče tekmovalno leto potrdi IO MNZM.
Tekmovalne propozicije MNZ Maribor
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49. člen
Vodja tekmovanja lahko na katerokoli tekmo v vseh starostnih kategorijah odredi posebnega opazovalca
(t.i. letečega delegata), če smatra, da je to potrebno oziroma je podan sum, da bi se na posamezni tekmi
lahko dogodile določene kršitve oziroma nepravilnosti s strani klubov, delegatov ali sodnikov.
V kolikor nepravilnosti na tekmi niso ugotovljene, krije stroške posebnega opazovalca, v višini 25 EUR,
MNZM, sicer pa kršitelj.
Posebnega opazovalca vodja tekmovanja imenuje tudi na predlog enega od klubov, ki igra tekmo ali na
predlog zainteresiranega kluba, ki po oceni vodje tekmovanja izkaže upravičen razlog oziroma interes, da
se na določeno tekmo imenuje posebnega opazovalca. V tem primeru stroške posebnega opazovalca krije
klub, ki je predlagal imenovanje.
Na podlagi tega člena TPr odrejeni opazovalec je dolžan v roku 48 ur po odigrani tekmi na posebnem
obrazcu poročati vodji tekmovanj o svojih ugotovitvah.
50. člen
Odrejeni delegat ali posebni opazovalec, se izkaže s priponko delegata. Delegat je na tekmi predstavnik
organizatorja tekmovanja (MNZM), v njegovi pristojnosti pa je celovit nadzor organizacije in poteka
tekme ter mu mora biti ves čas na razpolago vsa zahtevana dokumentacijo, kakor tudi vse uradne osebe
vnesene v zapisnik o tekmi.
51. člen
Na prvenstvenih in pokalnih tekmah, kjer ni predviden delegat ali slednji ni prišel, opravlja tehnično
funkcijo delegata glavni sodnik. Organizator tekme je v tem primeru dolžan zagotoviti administrativno
pomoč – usposobljenega zapisnikarja.
Zapisnikar sestavi zapisnik o tekmi, in sicer:
- prvo stran zapisnika (postave in uradne osebe) na podlagi prejetega prijavnega lista domače in
gostujoče ekipe ter opravljenega delegiranja s strani vodje tekmovanja;
- drugo stran zapisnika pa na podlagi podatkov (zadetki, kartoni, menjave) prejetih s strani
glavnega sodnika.
Na zahtevo glavnega sodnika je zapisnikar dolžan zapisnik o tekmi tudi ustrezno popraviti.
52. člen
Na prvenstvenih tekmah, kjer s strani MNZM ni delegiran delegat in na tekmi ni glavnega sodnika,
opravlja tehnično funkcijo delegata domačin tekme tako, da piše zapisnik o tekmi od začetka do konca ter
ga zaključi z vpisom vseh zahtevanih podatkov. Po uskladitvi podatkov zapisnik podpišeta oba
predstavnika ekip. V kolikor se predstavnika ekip ne moreta uskladiti, vsak doda svoje mnenje in ga
podpišeta.
53. člen
Za vsako prvenstveno ali pokalno tekmo se piše zapisnik o tekmi računalniško v informacijskem sistemu
NZS – Regista, ki so ga klubi dolžni sproti obnavljati.
Poleg potrditve celotnega zapisnika s PIN številko (na tekmah kjer je sodnik ali delegat), mora biti prva
stran zapisnika (postave in uradne osebe) pred tekmo podpisana s strani delegata (če je delegiran na
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tekmo), glavnega sodnika ter predstavnika domače in gostujoče ekipe, s čimer se slednja tudi strinjata z
vnesenimi podatki.
Delegat mora podpisano prvo stran zapisnika o tekmi hraniti pri sebi do konca tekmovalne sezone. Na
tekmah, kjer ni delegiranih delegatov, morajo podpisano prvo stran zapisnika o tekmi do konca
tekmovalne sezone hraniti klubi v svojem arhivu.
54. člen
Predstavnika ekip sta dolžna 45 minut pred začetkom tekme predložiti delegatu ali glavnemu sodniku, če
na tekmi ni delegiranega delegata, športne izkaznice nastopajočih igralcev, veljavno izkaznico trenerjev in
podpisan ter izpolnjen prijavni list.
Dolžnost delegata oziroma sodnika, v kolikor s strani vodje tekmovanja delegat ni določen ali je odsoten,
je zlasti, da pred tekmo pravočasno pregleda športne izkaznice igralcev, ugotovi njihovo identiteto ter
izpolnjevanje pogojev glede pravice nastopa, preveri dokumente trenerjev in pomočnikov trenerjev o
izpolnjevanju pogojev za vodenje ekipe ter zaključi zapisnik o tekmi. Pri ugotavljanju identitete sta lahko
prisotna tudi predstavnika nastopajočih klubov.
V primeru spora oz. prijave o ustrezni identiteti igralca ali uradnega predstavnika ekipe se izvede
postopek preveritve istovetnosti z veljavnim dokumentom sporne osebe.
Če delegat ugotovi, da trener ne izpolnjuje pogojev, mu ne dovoli voditi ekipe v času tekme, niti ne sme
biti v ograjenem delu igrišča in drugih prostorih, v katerih se nahajajo igralci in drugi udeleženci tekme
pred tekmo in po njej (garderobe, pisarniški prostori in drugo).
55. člen
Delegat oziroma glavni sodnik, ki zaradi odsotnosti delegata opravlja tudi tehnično funkcijo delegata, je
dolžan Poročilo o organizaciji tekme, Fair play poročilo in morebitno Poročilo o izključitvi ali incidentu
izpolniti v informacijskem sistemu Regista in ga naslednji dan po tekmi v sistemu Regista tudi
posredovati vodstvu tekmovanja.
V Poročilu o organizaciji tekme je potrebno zabeležiti predvsem nepravilnosti, ki so se dogodile na
odigrani tekmi in ugotoviti, koliko igralcev je prijavilo vodstvo domače in gostujoče ekipe ter koliko jih je
dejansko bilo prisotnih na tekmi.
56. člen
MNZM bo osebo, ki bo v skladu s temi TPr na tekmi opravljala funkcijo delegata oziroma vsaki osebi, ki je
v skladu z veljavnimi predpisi dolžna v predpisanem roku preko informacijskega sistema Regista
posredovati izpolnjeno Poročilo o organizaciji tekme, Fair play poročilo in Poročilo o izključitvi ali
incidentu, kaznovala, in sicer prvič z opominom, za vsak naslednji neoddan dokument oz. poročilo pa bo
izrečena denarna kazen v višini 10 EUR. Enako velja tudi za klube, ki po končani tekmi ne bodo, v
najkrajšem času oziroma vsaj v roku 24 ur po tekmi, preko informacijskega sistema Regista posredovali
Zapisnika o tekmi.
57. člen
Delegati iz 48. člena teh TPr morajo spoštovati in se ravnati po Pravilniku o delegatski službi v MNZ
Maribor.
Delegat, ki neupravičeno ne pride na delegirano tekmo ali samovoljno zamenja delegirano tekmo, stori
disciplinski prekršek.
Tekmovalne propozicije MNZ Maribor
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58. člen
Podatki iz zapisnika o tekmi veljajo za točne, če ne pride do poprave zapisnika.
Rok za popravo zapisnika po uradni dolžnosti znaša tri dni po odigrani tekmi.
Popravo zapisnika lahko predlaga v roku iz drugega odstavka tudi ekipa, ki je nastopila na tekmi.
O popravi odloča vodja tekmovanja. Zoper njegovo odločitev ni pritožbe.

VIII.

POGOJI NASTOPANJA NA TEKMI
59. člen

Vsaka ekipa, ki nastopa v rednem tekmovanju, mora nastopiti s svojo najboljšo ekipo.
60. člen
Za začetek tekme mora ekipa imeti najmanj sedem (7) igralcev, ki imajo pravico nastopa.
Določilo iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja, če je s posebnimi propozicijami za posamezno mlajšo
starostno kategorijo določeno drugače.
61. člen
V kolikor ena ekipa ostane med tekmo z manj kot 7 igralci, je sodnik dolžan prekiniti igro in počakati 5
minut. Če ekipa po preteku 5 minut nima minimalnega števila igralcev, sodnik tekmo prekine.
Določilo iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja, če je s posebnimi propozicijami za posamezno mlajšo
starostno kategorijo določeno drugače.
Kadar ni možnosti, da bi ekipa ponovno imela minimalno število igralcev, sodnik tekmo takoj prekine.
62. člen
Skladno z določili tekmovalnega pravilnika NZS, lahko na prvenstvenih ali pokalnih tekmah nastopijo le
igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik (največ 18), imajo pravico nastopa in katerih
istovetnost ugotovi delegat pred začetkom tekme na podlagi veljavne športne izkaznice. Če se pri
ugotavljanju istovetnosti (primerjava s fotografijo) pojavi sum glede identitete igralca, lahko zahteva
delegat osebno izkaznico, potni list ali drugo javno listino, v kateri je fotografija igralca. Če se tudi na ta
način identiteta igralca ne more zanesljivo ugotoviti, igralec ne sme nastopiti.
Na prvenstveni ali pokalni tekmi, kjer ni delegata opravi identifikacijo igralcev sodnik, kjer pa ni niti
sodnika pa predstavnik nasprotne ekipe, po postopku kot je opisan v prvem odstavku tega člena.
Izjemoma se identiteta igralca ugotavlja kasneje, vendar najpozneje 15 minut po končani tekmi, za tistega
igralca, ki do začetka tekme še ni prispel na igrišče. Ugotavljanje identitete igralca po končani tekmi mora
biti zapisniško potrjeno.
Igralec lahko nastopi na prijateljskih tekmah za drugi klub le s pismenim dovoljenjem kluba, za katerega
je registriran.
Tekmovalne propozicije MNZ Maribor
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63. člen
Pravico nastopa imajo igralci, ki so skladno z določili registracijskih predpisov NZS registrirani za klub.
Igralci nastopajo v vseh tekmovanjih MNZM na lastno odgovornost.
64. člen
V kolikor je potrebno po odločitvi vodje tekmovanj tekmo dveh ekip odigrati ponovno, lahko na novi
tekmi nastopijo igralci, ki imajo pravico nastopa na dan nove tekme.
65. člen
V kolikor klub prijavi dve ali več ekip v isti starostni kategoriji, mora najmanj osem (8) dni pred začetkom
tekmovalne sezone vodji tekmovanj predložiti seznam igralcev, ki bodo igrali za posamezno ekipo. Igralci
lahko igrajo samo v tisti ekipi za katero so prijavljeni. Osem (8) dni pred pričetkom spomladanskega dela
prvenstva lahko klubi spremenijo seznam igralcev in o tem obvestijo vodjo tekmovanj.
66. člen
Igralec ne sme istega dne nastopiti na dveh ali več tekmah, razen, če se vse tekme igrajo v isti kategoriji in
s skrajšanim igralnim časom.
V kolikor klub v mlajših kategorijah tekmuje v prvenstvu NZS in v isti starostni kategoriji prijavi ekipo
tudi v tekmovanje MNZM, lahko za ekipo, ki nastopa v MNZM igrajo samo tisti igralci, ki v posameznem
tekmovalnem vikendu (sobota, nedelja, ponedeljek, torek, sreda) niso nastopali za ekipo v prvenstvu NZS
ali pa so za ekipo na nivoju NZS odigrali največ 25% igralnega časa. Prav tako pa ekipa na nivoju MNZM
nima možnosti napredovanja.
Kot nastop se šteje, če je igralec dejansko vstopil v igro.
67. člen
Na prvenstvenih ali pokalnih tekmah članov lahko ekipa zamenja največ pet (5) igralcev, pri mladinskih,
kadetskih in starejših dečkih pa lahko ekipa zamenja največ sedem (7) igralcev. V ostalih kategorijah
število menjav ni omejeno.
Kot zamenjave smejo nastopiti samo igralci, ki so pred tekmo vpisani v zapisnik od zaporedne številke 12
do vključno 18, številke na dresih pa ni nujno, da so od 12 do 18. Igralec zamenjan med tekmo nima
pravice do ponovnega vstopa.
Če kateri izmed prvih enajstih igralcev, vpisanih v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne more začeti tekme,
ga lahko pred začetkom tekme nadomesti eden izmed rezervnih igralcev v zapisniku, kar se ne šteje kot
menjava. Bo pa slednje ustrezno zmanjšalo število rezervnih igralcev. Nadomeščeni igralec ne more biti
rezervni igralec.
68. člen
Dresi igralcev morajo biti takšne barve, da se ekipi razlikujeta, dresi vratarjev pa se morajo razlikovati
tudi od barve dresov njihove ekipe in sodnikov.
Najmanj 15 dni pred začetkom tekmovanja so ekipe dolžne obvestiti vodjo tekmovanja o barvi dresov, s
katerimi bodo nastopale .
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V primeru, da želita ekipi nastopiti v dresih enake ali podobne barve, mora drese zamenjati gostujoča
ekipa. Če v prej navedenem primeru domača ekipa ne nastopi v prijavljeni barvi dresov, mora drese
zamenjati sama. V kolikor domača ekipa nastopi v prijavljeni osnovni barvi dresov in v primeru, da
gostujoča ekipa nima s seboj rezervnega kompleta dresov, je domača ekipa dolžna posoditi komplet
dresov gostujoči ekipi, ki pa je za uporabo dresov dolžna plačati obrabnino v višini 25 EUR.
Klubi prijavljene barve dresov v času tekmovalnega leta brez soglasja vodje tekmovanja ne morejo
spreminjati.
69. člen
Igralci morajo imeti na hrbtni strani majic dobro vidne številke, visoke najmanj 25 cm.
Številke morajo praviloma biti od 1 do 18 in se morajo ujemati s številkami na seznamu, ki ga mora
predstavnik ekipe predložiti skupaj s športnimi izkaznicami pred začetkom tekme delegatu, kakor tudi s
številkami v zapisniku o tekmi.
Kapetan ekipe mora imeti na levi roki kapetanski trak.
70. člen
Tekme se igrajo s sledečim polnim igralnim časom:
-

člani

2 x 45 minut s 15-minutnim odmorom

-

mladinci

U19

2 x 45 minut s 15-minutnim odmorom

-

kadeti

U17

2 x 40 minut s 15-minutnim odmorom

-

starejši dečki

U15

2 x 35 minut z 10-minutnim odmorom

-

mlajši dečki

U13

2 x 30 minut z 10-minutnim odmorom

-

starejši cicibani

U11

2 x 25 minut z 10-minutnim odmorom

-

mlajši cicibani

U9

2 x 20 minut z 10-minutnim odmorom

-

najmlajši cicibani

U7

15 minut s 5-minutnim odmorom

-

članice

2 x 45 minut s 15-minutnim odmorom

-

veterani

2 x 35 minut s 15-minutnim odmorom
71. člen

Na prvenstveni ali pokalni tekmi lahko ekipa za tekmo prijavi največ tri (3) igralce, ki nimajo slovenskega
državljanstva oziroma državljanstva držav EU.
72. člen
Za članske ekipe lahko nastopajo igralci, ki so vpisani v zapisnik in na dan tekme niso mlajši od 17 let.
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v članski kategoriji, ki mora biti vnesen v program NZS –
Regista, lahko na tekmah članov nastopijo tudi igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 16 let.
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73. člen
Za mladinske ekipe (U19) lahko nastopajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 15 let in vso tekmovalno
leto tudi igralci, ki napolnijo 18 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje pričelo.
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v mladinski kategoriji, ki mora biti vnesen v program
NZS – Regista, lahko na tekmah mladincev nastopijo tudi igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 14
let.
74. člen
Za kadetske ekipe (U17) lahko nastopajo igralci(ke), ki na dan tekme niso mlajši(e) od 13 let in vso
tekmovalno leto tudi igralci(ke), ki napolnijo 16 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje
pričelo.
75. člen
Za ekip starejših dečkov (U15) lahko nastopajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 12 let in vso
tekmovalno leto tudi igralci, ki dopolnijo 14 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje pričelo.
Pravico nastopa v tej kategoriji pa imajo tudi igralke, ki na dan tekme niso mlajše od dvanajst (12) let in
vso tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo petnajst (15) let v koledarskem letu v katerem se je
tekmovalno leto pričelo.
76. člen
Za ekipe mlajših dečkov (U13) lahko nastopajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 10 let in vso
tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo 12 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje pričelo.
Pravico nastopa v tej kategoriji pa imajo tudi igralke, ki na dan tekme niso mlajše od deset (10) let in vso
tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo trinajst (13) let v koledarskem letu v katerem se je tekmovalno
leto pričelo.
77. člen
Za ekipo starejših cicibanov (U11) lahko nastopajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 8 let in vso leto
tudi igralci, ki napolnijo 10 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje pričelo.
Pravico nastopa v tej kategoriji pa imajo tudi igralke, ki na dan tekme niso mlajše od osem (8) let in vso
tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo enajst (11) let v koledarskem letu v katerem se je tekmovalno
leto pričelo.
78. člen
Na tekmah mlajših cicibanov (U9) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 6 let in vso
tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo 8 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
Pravico nastopa v tej kategoriji pa imajo tudi igralke, ki na dan tekme niso mlajše od šest (6) let in vso
tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo devet (9) let v koledarskem letu v katerem se je tekmovalno leto
pričelo.
79. člen
Na tekmah najmlajših cicibanov (U7) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 5 let in vso
tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo 6 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje pričelo.
Pravico nastopa v tej kategoriji pa imajo tudi igralke, ki na dan tekme niso mlajše od pet (5) let in vso
tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo sedem (7) let v koledarskem letu v katerem se je tekmovalno
leto pričelo.
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80. člen
Na tekmah veteranov lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 35 let.
81. člen
Določila o starostnih omejitvah veljajo za vso tekmovalno leto.
82. člen
Vodstva vseh v tekmovanju sodelujočih ekip so dolžna pred začetkom tekmovanja preveriti, oziroma
ugotoviti pravico nastopa za svoje igralce.
Podatke o pravici nastopa igralcev, zaradi izrečenih disciplinskih ukrepov, prejetih javnih opominih in
izrečenih suspenzov, so dolžna vodstva sodelujočih ekip voditi sama.

IX.

UGOTAVLJANJE UVRSTITVE IN SESTAVE LIG
83. člen

Na tekmi zmaga tista ekipa, ki doseže več golov.
V primeru, da sta obe ekipi dosegli enako število golov ali pa nista dali nobenega, je rezultat neodločen.
V tekmovanju, ki poteka po točkovnem sistemu, dobi zmagovalec tekme tri točke, v primeru
neodločenega rezultata pa vsaka ekipa po eno točko.
Uvrstitev se določa po številu 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 prvak, katera ekipa izpada iz lige, kakšna je razvrstitev ekip pred končnico prvenstva ali ostale
končne razvrstitve na lestvici, se njihova mesta na lestvici odredijo na osnovi naslednjih zaporednih
kriterijev:
- število točk iz medsebojnih srečanj,
- razlike med danimi in prejetimi goli v medsebojnih srečanjih,
- števila doseženih zadetkov v gosteh v medsebojnih srečanjih,
- gol razlike z vseh tekem,
- števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- števila zadetkov v gosteh na vseh tekmah,
- fairplay uvrstitve ekip,
- žreb.
84. člen
Ekipe, ki tekmujejo v članski konkurenci, so razdeljena v dve skupini, in sicer v 1. in 2. ligo. V 1. ligi
nastopa štirinajst (14) ekip, ki so si nastop v omenjeni ligi priborile po tekmovalnem rezultatu in hkrati
izpolnjujejo pogoje iz 10. člena teh TPr ter zagotavljajo minimalne pogoje za nastopanje v tem
tekmovanju. V 2. ligi pa nastopajo vse preostale prijavljene ekipe, ki so v primeru štirinajstih (14) ekip ali
manj uvrščene v eno 2. ligo, v kolikor pa je število prijavljenih ekip petnajst (15) ali več, pa se 2. liga
razdeli v dve skupini. V primeru dveh skupin 2. lige se ekipe v posamezno skupino določijo z žrebom.
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Tekmovanje v 1. ligi poteka dvokrožno, v 2. ligi pa se sam potek tekmovanja določi v skladu z 12. členom
teh TPr.
Prvak 1. lige MNZM v skladu s Sklepi za popolnjevanje tekmovanja NZS v članski kategoriji napreduje oz.
pridobi možnost napredovanja v višji rang tekmovanja, če izpolnjuje pogoje iz 10. člena teh TPr ter
zagotovi minimalne pogoje za nastopanje v višjem rangu tekmovanja. V skladu s Sklepi za popolnjevanje
tekmovanja NZS v članski kategoriji pa se lahko v višji rang tekmovanja uvrsti tudi drugouvrščena ekipa
ali celo več ekip. V tem primeru se najprej upošteva tekmovalni uspeh ekip (uvrstitev na lestvici), ki pa
morajo hkrati izpolnjevati pogoje iz 10. člena teh TPr in zagotoviti minimalne pogoje za nastopanje v
višjem rangu tekmovanja.
Iz 1. lige po končanem prvenstvu izpadeta dve (2) ekipi, če je bilo v 2. ligo prijavljenih enajst (11) ali več
ekip, oziroma ena (1) ekipa, če je bilo v 2. ligo prijavljenih deset (10) ali manj ekip.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko iz 1. lige izpade tudi več ekip, odvisno od števila ekip, ki po
končanem tekmovanju izpadejo iz višjega ranga tekmovanja.
V kolikor je v 2. ligi prijavljenih deset (10) ali manj ekip, ima pravico napredovanja v 1. ligo le ena ekipa. V
tem primeru se prvak 2. lige uvrsti v 1. ligo, če izpolnjuje pogoje iz 10. člena teh TPr in zagotovi
minimalne pogoje za nastopanje v tem tekmovanju. V kolikor nihče od prvih treh uvrščenih v 2. ligi ne
izpolnjuje pogojev za napredovanje ali se za napredovanje ne odloči, v 1. ligo ne napreduje nobena ekipa.
V kolikor je v 2. ligi prijavljenih enajst (11) ali več ekip, imata pravico napredovanja v 1. ligo dve ekipi. V
tem primeru se prvouvrščeni ekipi 2. lige (v kolikor tekmovanje v 2. ligi poteka zgolj v eni skupini)
oziroma prvaka posamezne skupine 2. lige (v kolikor tekmovanje v 2. ligi poteka v dveh skupinah)
uvrstita v 1. ligo, če izpolnjujeta pogoje iz 10. člena teh TPr in zagotavljata minimalne pogoje za
nastopanje v tem tekmovanju. V kolikor v 2. ligi, v primeru ene skupine nihče ali zgolj ena ekipa do
četrtega mesta oziroma v primeru dveh skupin v posamezni skupini nihče do tretjega mesta (iz
posamezne skupine v tem primeru lahko napreduje največ ena ekipa), ne izpolnjuje pogojev za
napredovanje ali se za napredovanje ne odloči, nobena ekipa iz tiste skupine ne napreduje v 1. ligo.
Iz 2. lige po končanem prvenstvu ne izpade nihče, šteje pa toliko ekip, kolikor se jih prijavi v tekmovanje
do žrebanja.
Navedena pravila se smiselno uporabljajo tudi v ostalih primerih, ko je v posamezni kategoriji, zaradi
večjega števila prijavljenih ekip organiziranih več lig ali skupin.
V posebnih primerih, ki niso opredeljeni v teh TPr o številu in vrsti lig ter skupin v posamezni ligi,
predvsem ko število ekip ni popolno oz. ekipe ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje v višji rang
tekmovanja, odloča o načinu popolnitve lig IO MNZM.
Prvak 1. in 2. lige MNZM prejme pokal v trajno last.
85. člen
Moštvo, ki osvoji prvo mesto v mladinski ligi, postane prvak MNZM.
Moštvo, ki osvoji prvo mesto v kadetski ligi, postane prvak MNZM.
Najbolje uvrščena ekipa v skupnem seštevku mladinske in kadetske ekipe, si pridobi pravico do
sodelovanja v kvalifikacijah za popolnitev 2. SML/SKL – Vzhod, v kolikor v skladu s predpisi in sklepi NZS
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izpolnjuje vse potrebne pogoje za nastopanje v tem tekmovanju. V skupni seštevek se upoštevajo vse
zbrane točke posamezne ekipe osvojene iz vseh tekem mladinske in kadetske lige. V kvalifikacijah igrata
obe ekipi (mladinska in kadetska). Če se najbolje uvrščena ekipa odreče pravici sodelovanja v
kvalifikacijah za popolnitev 2. SML/SKL – Vzhod, potem o morebitni možnosti uvrstitve v kvalifikacije za
naslednje uvrščeno ekipo na lestvici odločajo predpisi in sklepi NZS.
86. člen
Moštvo, ki osvoji prvo mesto v prvi ligi Starejših dečkov, postane prvak MNZM in si pridobi pravico do
sodelovanja v tekmovanju za popolnitev lige U15 – Vzhod, v kolikor v skladu s predpisi in sklepi NZS
izpolnjuje vse potrebne pogoje za nastopanje v tem tekmovanju. Če se prvak odreče pravici sodelovanja v
kvalifikacijah za popolnitev lige U15 – Vzhod, potem o morebitni možnosti uvrstitve v kvalifikacije za
naslednje uvrščeno ekipo na lestvici odločajo predpisi in sklepi NZS.
Iz prve lige Starejših dečkov po končanem prvenstvu izpade ena (1) ekipa. V kolikor se nobena od prvih
dveh uvrščenih ekip ali v primeru več skupin, nobena od ekip, ki si je priborila kvalifikacije za uvrstitev v
prvo ligo Starejših dečkov, ne odloči za napredovanje, potem v prvo ligo Starejših dečkov ne napreduje
nobena ekipa, posledično pa nobena ekipa ne izpade iz prve lige Starejših dečkov.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko iz prve lige Starejših dečkov izpade tudi več ekip, odvisno
od števila ekip, ki po končanem tekmovanju izpadejo iz višjega ranga tekmovanja (U15 – Vzhod).
Prvouvrščeno moštvo v drugi ligi Starejših dečkov se uvrsti v prvo ligo Starejših dečkov. V kolikor je
tekmovanje organizirano tako, da je druga liga Starejših dečkov razdeljena na več skupin, se med prvaki
posameznih skupin izvedejo kvalifikacije. Zmagovalec kvalifikacij se uvrsti v prvo ligo Starejših dečkov.
87. člen
V primeru, da je v pokalnem tekmovanju rezultat po rednem delu neodločen, se zmagovalec določi z
izvajanjem kazenskih udarcev v skladu s Pravili nogometne igre.
Zmagovalec pokalnega tekmovanja, ki ga organizira MNZM prejme pokal v trajno last.

X.

ODLOČANJE O REZULTATU TEKME
88. člen

Če ekipa po 15 minutnem čakanju ne pride na igrišče ali ne pride z zadostnim številom igralcev,
predstavnik ekipe sporoči osebi, ki opravlja funkcijo delegata, da tekma ne bo odigrana, kar se vnese v
zapisnik. Izjemoma sodnik počaka dlje, če iz okoliščin izhaja, da je zamuda nastala zaradi višje sile ter, da
se izkaže kot verjetno, da bo ekipa vendarle prišla.
Če ekipa na tekmo ni prišla ali ni prišla z zadostnim številom igralcev in za to nima opravičljivega razloga
se tekma registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 3:0 in se ekipa preda v disciplinski postopek.
89. člen
Ekipa mora vodji tekmovanja v 48 urah od določenega začetka tekme sporočiti razloge izostanka s tekme,
sicer se šteje, da je izostanek neopravičen.
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90. člen
Ekipa, ki v istem tekmovalnem letu dvakrat neopravičeno ni nastopila, se izključi iz nadaljnjega
tekmovanja in izgubi tekmovalne pravice.
91. člen
Kadar ekipa preneha tekmovati v jesenskem delu sezone ali v primeru trokrožnega sistema v prvi tretjini,
se vsi njeni dotedanji rezultati brišejo in se šteje, kot da do takrat odigrane tekme niso bile odigrane,
preostale tekme pa se sploh ne delegirajo.
Ko ekipa preneha tekmovati po končani jesenski sezoni, vendar pa pred prvim krogom pomladanske
sezone, se do tedaj doseženi rezultati priznajo.
Ko ekipa v primeru trokrožnega sistema preneha tekmovati po končani prvi tretjini, vendar pa pred
prvim krogom druge tretjine, se do tedaj doseženi rezultati priznajo.
Če je v primeru trokrožnega sistema ekipa prenehala tekmovati pred zaključkom druge tretjine, se
rezultati prve tretjine priznajo, rezultati druge tretjine pa brišejo.
V kolikor ekipa preneha tekmovati, preden odigra polovico tekem v pomladanski sezoni, se rezultati
jesenske sezone priznajo, za odigrane tekme v pomladanski sezoni pa se šteje, da niso bile odigrane in se
preostale tekme ne delegirajo.
Če je v primeru trokrožnega sistema ekipa prenehala tekmovati v prvi polovici zadnje tretjine, se rezultati
prvih dveh tretjin priznajo, rezultati zadnje tretjine pa brišejo.
Če ekipa preneha tekmovati v drugi polovici pomladanske sezone, se do tedaj doseženi rezultati priznajo,
preostale tekme pa se po uradni dolžnosti registrirajo z rezultatom 3:0 v korist nasprotnikov.
Če je v primeru trokrožnega sistema ekipa prenehala tekmovati v drugi polovici zadnje tretjine, se
upoštevajo vsi doseženi rezultati, neodigrane tekme pa se registrirajo s 3:0.
92. člen
Ekipa, ki je izgubila tekmovalne pravice, lahko v naslednjem tekmovalnem letu tekmuje samo v najnižji
stopnji tekmovanja.
93. člen
Če tekma ni odigrana zaradi pomanjkljive organizacije gostiteljev, se tekma registrira po uradni dolžnosti
z rezultatom 3:0 v korist gostujoče ekipe.
94. člen
Če sodnik odpove oz. prekine tekmo iz objektivnih razlogov (neurje, megla, itd.), se odigra nova tekma, če
je do prekinitve prišlo pred potekom dveh tretjin igralnega časa, v nasprotnem primeru pa obvelja
dosežen rezultat ob prekinitvi kot končni rezultat.
Pravilo iz prejšnjega odstavka tega člena se uporablja za vse primere, ko za prekinitev tekme ni kriva
nobena ekipa ali ko sta za prekinitev krivi v enaki meri obe ekipi.
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95. člen
V primeru odpovedi (neodigranja) oz. prekinitve tekme v skladu s 94. členom teh TPr vodja tekmovanja
delegira tekmo v skladu s 27. in 28. členom teh TPr.
96. člen
Če je tekma prekinjena po krivdi ene od ekip, se tekma registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 3:0 za
nasprotno ekipo, če le-ta do prekinitve ni dosegla ugodnejšega rezultata.
97. člen
Če je tekma prekinjena zaradi neredov ali izgredov, sme vodja tekmovanja začasno prepovedati igranje
tekem na tem igrišču ali na igriščih določenega območja. Enako velja tudi za primer, ko so neredi ali
izgredi povzročeni neposredno po odigrani tekmi.
Suspenz traja do odločitve pristojnega disciplinskega organa, toda največ štirinajst (14) dni.
98. člen
Ekipa ne more nastopiti, če ji je bil izrečen suspenz ali pa je bila kaznovana s prepovedjo nastopanja.
Vse tekme, ki bi morale biti odigrane v času izrečenega suspenza ali kazni prepovedi igranja tekem, se po
uradni dolžnosti registrirajo z rezultatom 3:0 v korist nasprotne ekipe.
99. člen
Vodja tekmovanja je dolžan na podlagi zapisnika o tekmi registrirati odigrano tekmo z doseženim
rezultatom, če ni bila vložena pritožba in če ni razlogov za registracijo tekme po uradni dolžnosti.
O registraciji tekme se odloča po poteku časa za vložitev pritožbe na odigrano tekmo.
100. člen
Po uradni dolžnosti ali na podlagi zahteve zainteresirane ekipe, se tekmo registrira z rezultatom 3:0 v
korist ekipe, ki je bila nasprotnik ekipi, ki je kriva za enega od naslednjih prekrškov, če ni dosegla
ugodnejšega rezultata:
- če je nastopila z igralcem, ki ni imel pravice nastopa;
- če je nastopila na tekmi v času, ko je bila suspendirana ali kaznovana;
- če je nastopila z igralcem, ki ni imel pravice nastopa po 63. členu teh TPr;
- če je nastopila z igralcem, ki ni imel pravice nastopa, ker se ni odzval pozivu selektorja
reprezentance za nastop na tekmi reprezentance;
- če je nastopila z igralcem, ki ne izpolnjuje določb tega pravilnika o zdravniških pregledih.
101. člen
Kritje nastalih stroškov, zaradi neodigranja tekme ureja Pravilnik MNZM o kritju stroškov posameznih
klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posebnih primerih.
102. člen
Zapisnik o odigrani tekmi je javna listina, podatki o tekmi pa so verodostojni, dokler se ne dokaže
nasprotno.
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103. člen
V primeru pravilne in pravočasno vložene pritožbe, se rok za registracijo podaljša do odločitve
pritožbenega organa.

XI.

PRITOŽBENI POSTOPEK
104. člen

Zainteresirani klub ima pravico do pritožbe na tekmo.
Pritožbo je potrebno poslati vodji tekmovanja pismeno v dveh (2) dneh po odigrani tekmi, pri čemer kot
dokaz pravnomočnosti velja poštni žig priporočene pošiljke.
Pritožba mora biti obrazložena.
Pod pojmom »zainteresirani klub« se razume vsak klub, ki je oškodovan z rezultatom tekme, zoper katero
se pritožuje.
105. člen
Pritožba iz prejšnjega člena teh TPr mora biti rešena v osmih (8) dneh.
Če v roku iz prvega odstavka tega člena odločba o pritožbi ni dostavljena pritožniku, se šteje, da je bila
pritožba zavrnjena, pritožnik pa ima pravico vložiti pritožbo na drugostopenjski organ v osmih (8) dneh
po preteku roka iz prvega odstavka tega člena, kot če bi bila pritožba zavrnjena.
106. člen
Zoper odločitev prvostopnega organa se lahko zainteresirana ekipa pritoži na drugostopenjski organ v
osmih (8) dneh od prejema odločbe ali sklepa.
Drugostopni organ :
- pritožbo kot prepozno zavrže;
- pritožbo kot neutemeljeno zavrne;
- pritožbi ugodi, prvostopno odločitev razveljavi in o zadevi sam odloči;
- pritožbi ugodi, odločitev razveljavi in zadevo vrne prvostopnemu organu v ponovno odločanje.
107. člen
Sklep drugostopenjskega organa za pritožbe mora biti izrečen v roku 30 dni ter je dokončen in
pravnomočen.
Drugostopenjski organ mora o vloženi pritožbi v nujnih primerih, kadar to zahteva regularnost prvenstva
namesto v roku 30 dni kot je določeno v prejšnjem odstavku tega člena, odločiti najkasneje v roku 10 dni.
Rok iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja za primere, ko je odločitev odvisna od predhodne odločitve
drugega organa.
108. člen
V pritožbenem postopku se za vsako vloženo pritožbo na odločitev prve stopnje, mora vplačati
pritožbena taksa v višini 125 EUR.
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Pritožbena taksa mora biti vplačana na transakcijski račun MNZM v roku, ki velja za vložitev pritožbe.
Višino pritožbene takse določa IO MNZM znotraj teh TPr.
V primeru ugodne rešitve se pritožniku vplačana pritožbena taksa vrne v celoti.

XII.

FINANČNA DOLOČILA
109. člen

Za organizacijo, izvedbo in sodelovanje v tekmovanjih MNZM, mora klub plačati članarino v višini, ki jo
določi IO MNZM v Pravilniku o članarinah MNZM.
110. člen
IO MNZM lahko odloči, da klubi poravnajo svojo obveznost v dveh ali več obrokih, vendar mora vsak klub
do začetka spomladanskega dela tekmovalne sezone poravnati vsaj polovico letne članarine in do začetka
jesenskega dela tekmovalne sezone še preostali del članarine. V kolikor do začetka spomladanskega ali
jesenskega dela tekmovalne sezone klub ne poravna potreben del članarine, nima pravice nastopa v
tekmovanjih MNZM.

XIII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
111. člen

V novo tekmovalno leto (TL) se vključijo vse ekipe, ki izpolnijo pogoje tekmovanja in so se pravočasno
prijavile.
112. člen
Za vse, kar ni predpisano s temi TPr, veljajo oz. se smiselno uporabljajo ustrezna določila Tekmovalnega
pravilnika NZS ter drugi predpisi in tolmačenja, ki jih sprejme in objavi MNZM in NZS.
113. člen
Te TPr stopijo v veljavo z dnevom sprejema na seji IO MNZM, uporabljajo pa se od 1. 7. 2018.
Z dnem, ko se pričnejo uporabljati te TPr, preneha veljati Tekmovalne propozicije MNZ Maribor, ki jih je
IO MNZM sprejel na svoji seji 22. 6. 2017.

Maribor, 27. 6. 2018

Predsednik MNZM
Dejan Germič, l.r.
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