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Klubom MNZG-Kranj

Kranj, 19.8.2019

Št.: 2-2019/20

Ozn.: TEKM.

ZADEVA: Pravila za prestavitev tekme

1. Vsaka ekipa v starostnih kategorijah člani, mladinci in kadeti ima v celotnem tekmovalnem letu
možnost prestavitve dveh tekem zaradi kakršnega koli razloga brez plačila takse, v starostnih
kategorijah starejši in mlajši dečki pa so takšne tekme lahko tri. V navedeni kvoti ne štejejo
tekme, ki se jim spremeni samo ura začetka (npr. ob 13.00 namesto ob 11.00) in tekme, ki so, z
obveznim soglasjem vodje tekmovanj, preložene zaradi višje sile (npr. vremenske razmere ali
zasedenost igrišča s tekmami višjega ranga).
2. Če je ekipa že izpolnila kvoto preloženih tekem, določeno v prejšnji točki, mora za morebitno prvo
naslednjo prestavitev tekme plačati takso v višini 50 evrov, za vsako naslednjo prestavitev pa se
taksa zviša za 25 evrov.
3. Ne glede na to, za katero prestavitev po vrsti gre, mora biti vloga pravočasno posredovana vodji
tekmovanj, obvezno pa vsebovati vse tri spodaj navedene informacije:
♦
razlog prestavitve,
♦
predlagani nov termin (točen datum in čas) igranja tekme in
♦
soglasje nasprotnega kluba (obvezna navedba osebe, s katero je bilo dosežen dogovor) za
prestavitev tekme na predlagani nov termin.
4. V primeru, da klub domačin želi preložiti začetek tekme do vključno ene ure, soglasje nasprotnega
kluba ni potrebno.
5. Zainteresirani klub mora vlogo za prestavitev tekme obvezno poslati po elektronski pošti na oba
navedena naslova:
tekmovanja@mnzgkranj.si; roman.rogelj@ef.uni-lj.si.
6. Če vloga za prestavitev ne bo ustrezno obrazložena (tehten razlog za prestavitev) oziroma ne bo
pridobljeno soglasje nasprotne ekipe, bo zavrnjena, kar pomeni, da se bo morala tekma odigrati
v prvotno predvidenem uradnem terminu oziroma bo odpovedana, posledice morebitnih
neodigranih tekem pa bodo ustrezno disciplinsko sankcionirane.
7. Vloga za prestavitev tekme je pravočasna, če je poslana do roka, navedenega v vsakokratnem
obvestilu o razporedu tekem posameznega kroga. V praksi to pomeni, da je v primeru, ko je
tekmovalni krog na sporedu čez prihajajoči vikend, skrajni termin za prestavitev tekme, ponedeljek do

17.00. Če pa je tekmovalni krog v prihajajočem tednu, pa je skrajni termin za prestavitev tekme
četrtek do 17.00.
8. Klub, ki z vlogo za prestavitev tekme zamudi, krši predpise MNZG-Kranj, zaradi česar mu bo
izrečena denarna kazen v višini 50 evrov, v primeru vsake ponovitve kršitve pa se kazen zviša za
25 evrov.
9. Vse vloge za prestavitev tekme, ki bodo posredovane manj kot 48 ur pred uradno določenim
terminom tekme, bodo zavrnjene, kar pomeni, da se bo morala tekma odigrati v skladu z uradnim
delegiranjem oziroma bo odpovedana, posledice morebitnih neodigranih tekem pa bodo ustrezno
disciplinsko sankcionirane.
10. Če vodja tekmovanja presodi, da prestavitev tekme z organizacijskega vidika ni izvedljiva oziroma
predstavlja tveganje za regularnost tekmovanja, vlogo kluba zavrne. V tem primeru se mora
tekma odigrati v uradnem terminu, odrejenim z delegiranjem. Na takšen sklep vodje tekmovanja
pritožba ni možna.
11. V nujnih primerih lahko, brez dogovora klubov, vodja tekmovanja sprejme sklep, da se posamezne
tekme odigrajo izven uradnih terminov, določenih v tekmovalnem koledarju. Na takšen sklep
pritožba ni možna.

Športni pozdrav!
Vodja tekmovanj MNZG-Kranj
Roman Rogelj, l.r.

