TEKMOVALNE PROPOZICIJE
ZA TEKMOVANJA V ORGANIZACIJI MNZG-KRANJ
I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S temi Tekmovalnimi propozicijami se urejajo tekmovanja ekip v ligah in za Pokal MNZG-Kranj, ki potekajo v
organizaciji MNZG-Kranj.
2. člen

Določila teh Tekmovalnih propozicij veljajo za tekmovanja v vseh starostnih kategorijah, razen v primeru, ko je pri
posameznih členih izrecno navedeno, da veljajo samo za tekmovanje v določeni starostni kategoriji.
Tekmovanja v kategorijah mlajših dečkov (U-13 in U-12) ter starejših (U-11 in U-10) in mlajših cicibanov (U-9)
dodatno urejajo Pravila za tekmovanja v omenjenih starostnih kategorijah.

II. SISTEM TEKMOVANJA, PRIJAVE EKIP in POGOJI NASTOPANJA EKIP
3. člen

Prvenstveno tekmovanje poteka v naslednjih starostnih kategorijah: člani, mladinci, kadeti, starejši dečki U15 in
mlajši dečki U13. V primeru dovolj velikega števila prijavljenih ekip se posebej organizira tudi tekmovanje mlajših
dečkov U12.
Tekmovanje ekip v posamezni starostni kategoriji poteka po sistemu, odvisnem od vsakokratnega števila prijavljenih
ekip. Podrobnosti opredeli vodja tekmovanj in sprejme Izvršni odbor MNZG-Kranj pred pričetkom vsakega
tekmovalnega leta.
Tekmovanje v kategoriji starejših cicibanov (U-11) poteka v več skupinah, pri čemer se rezultati uradno ne beležijo,
prav tako pa se ne objavljajo lestvice. V primeru dovolj velikega števila prijavljenih ekip se posebej organizira tudi
tekmovanje starejših cicibanov U10.
Tekmovanje v kategoriji mlajših cicibanov (U-9) poteka po turnirskem sistemu, pri čemer se nasprotniki menjavajo,
rezultati in lestvice pa ne objavljajo.
4. člen

Oblikovanje lig za vse igralske kategorije potrdi za vsako tekmovalno leto Izvršni odbor MNZG-Kranj na predlog
tekmovalnega organa, ki mora biti zasnovan na podlagi uspešnosti ekip v prejšnjem tekmovalnem letu, števila
prijavljenih ekip in ob upoštevanju določb teh propozicij.
Klubi so dolžni pisno prijaviti svoje ekipe za tekoče tekmovalno leto na poziv tekmovalnega organa v razpisanem
roku.
Klub, ki je že prijavil ekipo za tekoče tekmovalno leto, vendar po končanem razpisnem roku prijavo prekliče oziroma
umakne, bo disciplinsko obravnavan.
Klub lahko prijavi v ligaško tekmovanje v isti starostni kategoriji v isto ligo največ dve ekipi, razen pri kategorijah
mlajših dečkov ter starejših in mlajših cicibanov, kjer je teh ekip lahko več.
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5. člen

Za ekipe istega kluba, ki nastopajo v isti starostni kategoriji (to velja tako za enotno ligo kot tudi v primeru, da je
tekmovanje organizirano v več različnih ligah), veljajo v zvezi z nastopanjem igralcev enaka pravila kot da gre za
ekipe različnih klubov. To pomeni, da tako v jesenskem kot pomladanskem delu igralec lahko nastopa izključno le za
eno ekipo, pri čemer je v pomladanskem delu to lahko druga ekipa kot v jesenskem. Prehodi igralcev med ekipami
istega kluba med jesenskim delom oziroma med pomladanskim delom tekmovalnega leta niso dovoljeni.
Klub, ki nastopa z več ekipami v isti starostni kategoriji mora najmanj sedem (7) dni pred začetkom tekmovalne
sezone vodji tekmovanja predložiti seznam igralcev, ki bodo igrali za posamezno ekipo. Najmanj sedem (7) dni pred
pričetkom pomladanskega dela prvenstva lahko klub spremeni sezname igralcev, o čemer mora obvestiti vodjo
tekmovanja.
6. člen

Za klub, ki tekmuje v članski kategoriji s prvo ekipo v prvenstvu pod okriljem NZS, drugo ekipo pa prijavi za
tekmovanje v organizaciji MNZG-Kranj, veljajo naslednja pravila:
Na posamezni tekmi GNL-člani lahko za drugo ekipo nastopi igralec, registriran za klub (obvezna športna
izkaznica), ki hkrati izpolnjuje
 oba potrebna pogoja P1 in P2 in zadosten pogoj Z1.

ali



oba potrebna pogoja P1 in P2 in hkrati tudi oba zadostna pogoja Z2 in Z3.

Opredelitev pogojev:

P1 potreben pogoj: igralec na dan tekme ne sme biti mlajši od 16 let.

P2 potreben pogoj: igralec lahko na posamezen dan lahko nastopi le na eni tekmi (za nastop se šteje, če je
igralec vstopil v igro).






Z1 zadosten pogoj: igralec ne nastopa za ekipo v NZS tekmovanju (njegov igralni čas v tej ekipi na dan
tekme GNL-člani je enak 0 minut);
Z2 zadosten pogoj: igralec je bil na tekmah zadnjih dveh krogov v NZS tekmovanju (za posamezen krog se
štejeta obdobji petek-ponedeljek in torek-četrtek), ki sta bili pred tekmo GNL-člani, rezervni igralec, pri
čemer na nobeni izmed teh tekem ni nastopil več kot en polčas oziroma sploh ni nastopil.
Z3 zadosten pogoj: igralec je/bo na tekmi v NZS tekmovanju, ki je/bo na sporedu v istem krogu (za
posamezen krog se štejeta obdobji petek-ponedeljek in torek-četrtek) kot tekma GNL-člani, rezervni
igralec, pri čemer ne sme nastopiti več kot en polčas oziroma sploh ne nastopi.

Ne glede na pogoja Z2 in Z3 pa igralec, ki je v tekočem tekmovalnem letu nastopil za prvo ekipo v NZS tekmovanju
več kot 270 minut, nima več pravice nastopati za ekipo v GNL-člani.
Za klub, ki tekmuje v kategoriji MLADINCI s prvo ekipo v prvenstvu pod okriljem NZS, drugo ekipo pa prijavi za
tekmovanje v organizaciji MNZG-Kranj, veljajo naslednja pravila:
Na posamezni tekmi GNL-mladinci lahko za drugo ekipo nastopi igralec, registriran za klub (obvezna športna
izkaznica), ki hkrati izpolnjuje
 oba potrebna pogoja P1 in P2 in zadosten pogoj Z1.

ali



oba potrebna pogoja P1 in P2 in hkrati tudi oba zadostna pogoja Z2 in Z3.

Opredelitev pogojev:

P1 potreben pogoj: igralec izpolnjuje starostne omejitve za mladince, opredeljene v teh propozicijah.

P2 potreben pogoj: igralec lahko na posamezen dan nastopi le na eni tekmi (za nastop se šteje, če je igralec
vstopil v igro).




Z1 zadosten pogoj: igralec ne nastopa za ekipo v NZS tekmovanju (njegov igralni čas v tej ekipi na dan
tekme GNL-mladinci je enak 0 minut);
Z2 zadosten pogoj: igralec je bil na tekmah zadnjih dveh krogov v NZS tekmovanju (za posamezen krog se
štejeta obdobji petek-ponedeljek in torek-četrtek), ki sta bili pred tekmo GNL-mladinci, rezervni igralec, pri
čemer na nobeni izmed teh tekem ni nastopil več kot en polčas oziroma sploh ni nastopil.
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Z3 zadosten pogoj: igralec je/bo na tekmi v NZS tekmovanju, ki je/bo na sporedu v istem krogu (za
posamezen krog se štejeta obdobji petek-ponedeljek in torek-četrtek) kot tekma GNL-mladinci, rezervni
igralec, pri čemer ne sme nastopiti več kot en polčas oziroma sploh ne nastopi.

Ne glede na pogoja Z2 in Z3 pa igralec, ki je v tekočem tekmovalnem letu nastopil za prvo ekipo v NZS tekmovanju
več kot 270 minut, nima več pravice nastopati za drugo ekipo v GNL-mladinci.
Za klub, ki tekmuje v kategoriji KADETI s prvo ekipo v prvenstvu pod okriljem NZS, drugo ekipo pa prijavi za
tekmovanje v organizaciji MNZG-Kranj, veljajo naslednja pravila:
Na posamezni tekmi GNL-kadeti lahko za drugo ekipo nastopi igralec, registriran za klub (obvezna športna
izkaznica), ki hkrati izpolnjuje
 oba potrebna pogoja P1 in P2 in zadosten pogoj Z1.
ali
 oba potrebna pogoja P1 in P2 in hkrati tudi oba zadostna pogoja Z2 in Z3.
Opredelitev pogojev:

P1 potreben pogoj: igralec izpolnjuje starostne omejitve za kadete, opredeljene v teh propozicijah.

P2 potreben pogoj: igralec lahko na posamezen dan nastopi le na eni tekmi (za nastop se šteje, če je igralec
vstopil v igro).






Z1 zadosten pogoj: igralec ne nastopa za ekipo v NZS tekmovanju (njegov igralni čas v tej ekipi na dan
tekme GNL-kadeti je enak 0 minut);
Z2 zadosten pogoj: igralec je bil na tekmah zadnjih dveh krogov v NZS tekmovanju (za posamezen krog se
štejeta obdobji petek-ponedeljek in torek-četrtek), ki sta bili pred tekmo GNL-kadeti, rezervni igralec, pri
čemer na nobeni izmed teh tekem ni nastopil več kot en polčas oziroma sploh ni nastopil.
Z3 zadosten pogoj: igralec je/bo na tekmi v NZS tekmovanju, ki je/bo na sporedu v istem krogu (za
posamezen krog se štejeta obdobji petek-ponedeljek in torek-četrtek) kot tekma GNL-kadeti, rezervni
igralec, pri čemer ne sme nastopiti več kot en polčas oziroma sploh ne nastopi.

Ne glede na pogoja Z2 in Z3 pa igralec, ki je v tekočem tekmovalnem letu nastopil za prvo ekipo v NZS tekmovanju
več kot 240 minut, nima več pravice nastopati za drugo ekipo v GNL-kadeti.
Za klub, ki tekmuje v starostni kategoriji STAREJŠI DEČKI s prvo ekipo v prvenstvu pod okriljem NZS, drugo ekipo pa
prijavi za tekmovanje v organizaciji MNZG-Kranj, veljajo naslednje omejitve:
Na posamezni tekmi GNL-U15 lahko za drugo ekipo nastopi igralec, registriran za klub (obvezna športna
izkaznica), ki hkrati izpolnjuje
 oba potrebna pogoja P1 in P2 in zadosten pogoj Z1.
ali
 oba potrebna pogoja P1 in P2 in hkrati tudi oba zadostna pogoja Z2 in Z3.
Opredelitev pogojev:

P1 potreben pogoj: igralec izpolnjuje starostne omejitve za starejše dečke, opredeljene v teh propozicijah.

P2 potreben pogoj: igralec lahko na posamezen dan nastopi le na eni tekmi (za nastop se šteje, če je igralec
vstopil v igro).






Z1 zadosten pogoj: igralec ne nastopa za ekipo v Ligi NZS U15 (njegov igralni čas v tej ekipi na dan tekme v
MNZ tekmovanju je enak 0 minut);
Z2 zadosten pogoj: igralec je bil na tekmah zadnjih dveh krogov v Ligi NZS U15 (za posamezen krog se
štejeta obdobji petek-ponedeljek in torek-četrtek), ki sta bili pred tekmo v MNZ tekmovanju, rezervni
igralec, pri čemer na nobeni izmed teh tekem ni nastopil več kot en polčas oziroma sploh ni nastopil.
Z3 zadosten pogoj: igralec je/bo na tekmi v Ligi NZS U15, ki je/bo na sporedu v istem krogu (za posamezen
krog se štejeta obdobji petek-ponedeljek in torek-četrtek) kot tekma v MNZ tekmovanju, rezervni igralec,
pri čemer ne sme nastopiti več kot en polčas oziroma sploh ne nastopi.

Ne glede na pogoja Z2 in Z3 pa igralec, ki je v tekočem tekmovalnem letu nastopil za prvo ekipo v tekmovanju NZS
U15 več kot 210 minut, nima več pravice nastopati za drugo ekipo v MNZ tekmovanju.
7. člen

Vse ekipe v članski in mladinski kategoriji, ki nastopajo v prvenstvu MNZG-Kranj ali višje, so dolžne sodelovati v
pokalnem tekmovanju. Izjema so članske ekipe, ki nastopajo v 1.SNL.
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V vseh krogih pokalnega tekmovanja se med nasprotnikoma igra le ena tekma. Če po rednem delu ni zmagovalca, se
takoj pristopi k izvajanju kazenskih udarcev v skladu s Pravili nogometne igre.
Članske ekipe, ki nastopajo v prvenstvih pod okriljem NZS so v prvem krogu proste. Izmed preostalih ekip se z žrebom
določijo pari prvega kroga ter ekipe, ki so v prvem krogu prav tako proste, in sicer tako, da bo v drugem krogu, to je
osmini finala, šestnajst (16) ekip. V primeru, da v pokalnem tekmovanju nastopa 16 ekip, v prvem krogu ni nobene
proste ekipe.
V osmini finala pokalnega tekmovanja v članski kategoriji se pari določijo z žrebom, pri čemer, kjer je možno, velja
načelo, da tista ekipa v paru, ki je z višjega ranga tekmovanja, gostuje, enako pa velja tudi za ekipo, ki je bila v prvem
krogu domačin, če je izžrebana v par z ekipo z MNZ ranga.
V četrtfinalu in polfinalu pokalnega tekmovanja v članski kategoriji se pari določijo z žrebom, pri čemer ni več
nobenih omejitev.
Mladinske ekipe, ki nastopajo v prvenstvih pod okriljem NZS so v prvem krogu proste. Izmed preostalih ekip se z
žrebom določijo pari prvega kroga ter ekipe, ki so v prvem krogu prav tako proste, in sicer tako, da bo v drugem
krogu osem (8) ekip.
V drugem in tretjem krogu pokalnega tekmovanja mladincev se pari določijo z žrebom, pri čemer ni več nobenih omejitev.
III. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
8. člen

Za izvedbo tekmovanja imenuje Izvršni odbor MNZG-Kranj vodjo tekmovanja, za sankcioniranje disciplinskih
prekrškov pa disciplinskega sodnika.
Vsaka odločitev navedenih pooblaščenih oseb se smatra kot odločitev na prvi stopnji.
9. člen

Vse dopise v zvezi s tekmovanji morajo klubi in drugi zainteresirane osebe nasloviti na MNZG-Kranj s pripisom naziva
tistega organa, na katerega se zadeva nanaša.
10. člen

Tekmovanja se odvijajo po koledarju tekmovanj in uradnemu razporedu MNZG-Kranj, ki ga za jesensko in
pomladansko sezono sprejme IO MNZG-Kranj na predlog tekmovalnega organa.
Koledar tekmovanj in uradni razpored se objavita na spletni strani MNZG-Kranj.
11. člen

Delegiranje tekem posameznega tekmovalnega kroga se odredi najmanj pet (5) dni pred uradnim terminom,
določenim s tekmovalnim koledarjem. Z delegiranjem tekem se, v skladu s tekmovalnim koledarjem, podrobneje
urejajo kraj in čas igranja tekem, uradni predstavnik MNZG-Kranj, sodniki in morebitne druge zadeve, pomembne za
odigravanje tekem.
Praviloma morajo biti vse tekme iste igralske kategorije odigrane sočasno. Pod pojmom sočasnost se razume
odigravanje tekem v okviru uradno določenih igralnih dni posameznega kroga
Delegiranje opravita vodja tekmovanja in komisar za delegiranje sodnikov na svoji seji.
Rok iz prvega odstavka tega člena ne velja za nujne primere.
12. člen

Izjemoma lahko v primeru upravičenih razlogov zainteresirani klub zaprosi vodjo tekmovanja za prestavitev tekme
iz uradnega termina, določenega v tekmovalnem koledarju, na kakšen drug termin. Pri tem mora upoštevati Pravila
za prestavitev tekme.
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Če v primeru iz prejšnjega odstavka 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.
V nujnih primerih lahko, brez dogovora klubov, vodja tekmovanja sprejme sklep, da se posamezne tekme preložijo in
odigrajo izven uradnih terminov, določenih v tekmovalnem koledarju.
13. člen

Za zagotovitev regularnosti tekmovanja oziroma zaključnega dela prvenstva, lahko vodja tekmovanja določi, da se,
ne glede na določila prejšnjih členov teh tekmovalnih propozicij, vse prvenstvene tekme zadnjih dveh ali več krogov
odigrajo istega dne in z istim začetkom prvega in drugega polčasa.
14. člen

Na odločitve vodje tekmovanj iz tega poglavja pritožba ni možna.
IV. ORGANIZACIJA TEKEM
15. člen

Za organizacijo tekme je odgovorno vodstvo ekipe, ki ima vlogo gostitelja (organizator tekme).
16. člen

Igrišče, na katerem igra domača ekipa, mora biti registrirano pri MNZG-Kranj. Izvod odločbe mora biti na razpolago
sodniku in delegatu.
Organizator tekme je dolžan ob igrišču zagotoviti garderobe s toplo vodo za igralce obeh ekip in sodnike ter pokrit
prostor za pisanje zapisnika, v katerem lahko svoje dolžnosti nemoteno opravlja tudi delegat.
V primeru objektivnih okoliščin so garderobe lahko brez tople vode, kar pa ne velja za tekme prve članske lige.
17. člen

Za predpisano pripravo igrišča in red na igrišču pred, med in po tekmi je odgovorno vodstvo domače ekipe, ki tudi
odgovarja za vse morebitne posledice v zvezi z neredom na ali ob igrišču.
Za vsako prvenstveno ali pokalno tekmo mora vodstvo domače ekipe zagotoviti potrebno število redarjev z vidno oznako.
Vodstvo domače ekipe mora po zaključku tekme urediti vse potrebno za varen odhod sodnikov, delegata in
gostujoče ekipe s prizorišča odigrane tekme.
18. člen

Organizator tekme mora zagotoviti najmanj tri (3) kvalitetne žoge primerljive kakovosti. V tekmovanjih članov mora
organizator tekme zagotoviti tudi ustrezno število pobiralcev žog.
19. člen

Na vsaki tekmi mora biti na razpolago osnovni material prve pomoči in primerno vozilo za takojšnji organizirani
prevoz igralcev v primeru poškodbe, za kar je odgovoren organizator tekme.
20. člen

Na vseh prvenstvenih in pokalnih tekmah članov in mladincev ter prvenstvenih tekmah kadetov, starejših in mlajših
dečkov ter starejših cicibanov je za pisanje zapisnika obvezna uporaba sistema Regista.
21. člen

Za vse ostale zadeve, povezane z organizacijo tekem, ki niso urejeni s temi propozicijami, se uporabljajo določbe
predpisov o „Varnosti na stadionih” in o „Hišnem redu na športnih in drugih prireditvah”, ki jih je sprejela NZS oziroma
drugih aktov, ki se nanašajo na organizacijo športnih prireditev.
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V. TRENERJI
22. člen

Na vseh prvenstvenih in pokalnih tekmah ekip vseh starostnih kategorij mora biti prisoten trener s potrjeno licenco v
informacijskem sistemu Regista. Če ekipa na tekmo prijavi trenerja, ki nima potrjene ustrezne licence za tekoče leto
oziroma le-ta na tekmi sploh ni prisoten, mora delegat takšno nepravilnost ugotoviti in zapisati v svojem poročilu.
Trener, ki vodi ekipo v prvi članski ligi mora imeti praviloma najmanj licenco UEFA B, za vodenje ekip v preostalih
tekmovanjih pa zadostuje licenca C.
VI. SODNIKI
23. člen

Na tekme so delegirani sodniki, ki so včlanjeni v Društvo nogometnih sodnikov Gorenjske-Kranj (DNSG-Kranj). Komisar za
delegiranje sodnikov lahko v primeru pomanjkanja sodnikov odredi tudi sodnike iz drugih sodniških organizacij.
Če na tekmo ne pride imenovani sodnik, vodi tekmo prvo-imenovani pomočnik, če pa tudi ta ni prisoten, pa jo vodi
drugo-imenovani pomočnik sodnika.
Če na tekmo ne pride nobeden izmed določenih sodnikov, se ekipi lahko dogovorita, da bo tekmo vodil kdo izmed
prisotnih sodnikov, v primeru tekem v kategoriji mlajših dečkov pa lahko tudi kdo izmed klubskih predstavnikov. V
obeh primerih mora biti dogovor pred začetkom tekme pismeno potrjen, podpišeta pa ga predstavnika obeh ekip.
Če do dogovora iz prejšnjega odstavka tega člena ne pride, se tekma ne odigra, stroške ponovne tekme pa nosi DNSG-Kranj.
24. člen

Če na tekmo ni določen delegat oziroma, če imenovani delegat ne pride na tekmo, prevzame sodnik tudi njegove
dolžnosti.
25. člen

Imenovani sodniki so dolžni priti na prizorišče najmanj 45 minut pred začetkom tekme in pregledati igrišče. Če
sodnik ugotovi, da igrišče ni primerno za igro, je dolžan svojo odločitev takoj sporočiti delegatu in predstavnikoma
obeh ekip ter v roku 24-ih ur poslati pismeno poročilo organizatorju tekmovanja.
VII. DELEGATI
26. člen

Za vsako prvenstveno in pokalno tekmo članskih ekip ter finalno pokalno tekmo mladincev, tekmovalni organ odredi
delegata kot uradnega predstavnika organizatorja tekmovanja.
Na preostalih tekmah funkcijo delegata opravlja delegirani sodnik, s čimer prevzame tudi njegove pravice in dolžnosti.
27. člen

V pristojnosti delegata je celovit nadzor organizacije in poteka tekme.
Pred tekmo mora pravočasno pregledati športne izkaznice igralcev, ugotoviti njihovo identiteto in preveriti
izpolnjevanje pogojev glede pravice nastopa na tekmi, ter preveriti prisotnost in dokumente obeh trenerjev glede
izpolnjevanja pogojev za vodenje tekme. V sodelovanju z administrativnim sodelavcem ekipe gostitelja mora tudi
zagotoviti, da so zahtevani podatki na prvi strani Zapisnika o tekmi pravilno vneseni.
Neposredno po končani tekmi mora delegat, po predhodni uskladitvi podatkov s sodnikom, zagotoviti, da
administrativni pomočnik ekipe gostitelja pravilno vnese potrebne podatke za drugo stran Zapisnika o tekmi.
Delegat mora tudi poskrbeti, da sta obe strani Zapisnika o tekmi opremljeni z zahtevanimi podpisi.
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28. člen

Zaradi nemotenega dela vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika je delegat dolžan, po pošti ali osebno na sedež
MNZG-Kranj, oddati originalni Zapisnik o tekmi (prvi dve strani originalnega zapisnika), poročilo delegata, morebitno
poročilo o izključitvi ali incidentu oziroma o prijavi, ter v primeru prvenstvenih tekem v članski, mladinski in kadetski
ligi ter ligi starejših dečkov tudi poročilo tekmovanja za Fair Play pa odda v informacijskem sistemu Regista, najkasneje
prvi delovni dan po tekmi do 12.00.
29. člen

Vodja tekmovanja lahko na katerokoli tekmo v vseh starostnih kategorijah odredi posebnega opazovalca, če smatra,
da je to potrebno, oziroma je podan sum, da bi se na taki tekmi dogodile določene nepravilnosti s strani klubov,
delegatov ali sodnikov. Stroški opazovalca bremenijo MNZG-Gorenjska.
Posebnega opazovalca vodja tekmovanja imenuje tudi na predlog enega od klubov, ki igra tekmo. V tem primeru
stroške posebnega opazovalca krije klub, ki je predlagal imenovanje.
Tako odrejeni opazovalec iz predhodnih odstavkov je dolžan takoj prvi delovni dan po odigrani tekmi poslati pisno
poročilo vodji tekmovanja o svojih ugotovitvah.
VIII. POGOJI NASTOPANJA NA TEKMI
30. člen

Na tekmi lahko nastopijo samo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik in imajo pravico nastopa.
Podatke o igralcih vnese v zapisnik administrativni pomočnik ekipe gostitelja in sicer na podlagi spiska igralcev, ki so
ga predstavniki obeh ekip dolžni izročiti delegatu tekme najmanj 45 minut pred začetkom tekme.
Izpolnjen zapisnik s podatki iz prejšnjega odstavka tega člena, morajo podpisati delegat, sodnik in predstavnika
obeh ekip. S svojimi podpisi jamčijo za pravilnost vnesenih podatkov. Ko je zapisnik podpisan, ni možno več
spreminjati vnesenih podatkov o igralcih.
Igralec, ki pred začetkom tekme ne predloži športne izkaznice, na tekmi ne more nastopiti. Takemu igralcu delegat
tekme ne sme dovoliti vpisa v zapisnik o tekmi.
Posamezna ekipa, ki nastopa v tekmovanju članov, mladincev, kadetov ali starejših dečkov, lahko za tekmo prijavi
največ 18 igralcev. Njihovi podatki, skupaj z navedbo številk, ki jih imajo na dresih, se pred tekmo vpišejo v zapisnik.
Prvih enajst v zapisnik vpisanih igralcev začne tekmo, preostalih sedem pa so rezervni igralci.
Če kdo izmed igralcev, ki so v zapisniku vpisani v prvih enajstih vrsticah, iz kateregakoli razloga ne more začeti
tekme, ga lahko nadomesti eden izmed rezervnih igralcev v zapisniku. To bo ustrezno zmanjšalo število rezervnih
igralcev. Nadomeščeni igralec ne more biti rezervni igralec.
Če kateri izmed rezervnih igralcev, vpisanih v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne more nastopiti, ga ne more
nadomestiti nihče, kar pomeni, da se bo ustrezno zmanjšalo število rezervnih igralcev.
Če vratar (ali rezervni vratar), vpisan v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne more nastopiti, ga lahko do začetka tekme
nadomesti drug vratar, ki predhodno ni bil vpisan v zapisnik.
31. člen

Igralec lahko nastopi /igra/ v istem dnevu samo na eni tekmi razen če se vse tekme igrajo v isti kategoriji in s
skrajšanim igralnim časom. Kot nastop se šteje, če je igralec dejansko vstopil v igro.
32. člen

Če se ena od ekip ob času, določenem za začetek tekme, ne pojavi na igrišču, mora sodnik počakati 15 minut in po
tem času zapisniško ugotoviti, da tekme ni bilo, ker ena od ekip ni prispela.
V primeru višje sile, ko ekipi ni uspelo priti do začetka tekme in je sodnik o tem obveščen, sodnik oceni, ali se kljub
naknadnemu čakanju tekma lahko odigra.
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Tekma se lahko začne, ko ima ena od ekip najmanj 7 igralcev, ki imajo pravico nastopa. Igralci, ki niso nastopili od
začetka tekme, lahko do konca tekme vstopijo v igro na način, ki ga določajo Pravila nogometne igre, toda pod
pogojem, da so bili pred začetkom tekme vpisani v zapisnik.
33. člen

Če ena ekipa ostane med tekmo z manj kot sedmimi igralci, je sodnik dolžan prekiniti igro in počakati pet minut.
Če ekipa po preteku petih minut nima minimalnega števila igralcev, sodnik tekmo prekine.
Če ni možnosti, da bi ekipa ponovno imela minimalno število igralcev, sodnik tekmo takoj prekine.
34. člen

Na prvenstvenih in pokalnih tekmah ekip članov, mladincev, kadetov in starejših dečkov sme ekipa zamenjati največ
pet (5) igralcev, na tekmah mlajših kategorij pa lahko tudi več.
35. 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 klubi dolžni obvestiti organizatorja tekmovanja o barvi dresov, s
katerimi bodo nastopale njihove ekipe. Podatki o tem se objavijo na spletni strani MNZG-Kranj. Če želi gostujoča
ekipa nastopiti v športni opremi enake ali podobne barve, kot je uradno prijavljena barva športne opreme domače
ekipe, v kateri le-ta želi nastopiti, mora opremo zamenjati gostujoča ekipa, ki je tudi odgovorna za vse morebitne
posledice. V takem primeru domača ekipa gostujoči, po potrebi, posodi športno opremo. Če domača ekipa ne
nastopi v uradno prijavljeni osnovni barvi športne opreme, mora v primeru enakosti ali podobnosti z barvo športne
opreme gostujoče ekipe, opremo zamenjati domača ekipa
Ko organizator tekmovanja potrdi osnovne in nadomestne barve dresov ekip posameznih klubov, so jih le-ti dolžni
spoštovati. Klubi prijavljene barve dresov svojih ekip v času tekmovalnega leta brez soglasja organizatorja ne
morejo spreminjati.
36. člen

Na prvenstveni ali pokalni tekmi lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih identiteto ugotovi delegat pred začetkom
tekme na podlagi 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 na tekmi ne sme nastopiti.
Izjemoma se identiteta igralca ugotavlja kasneje, vendar pa najpozneje 15 minut po končani tekmi, za tistega
igralca, ki je bil vpisan v zapisniku, vendar do začetka tekme še ni prispel na igrišče. Ugotavljanje identitete igralca
po končani tekmi mora biti zapisniško potrjeno.
37. člen

Uradno srečanje se igra s sledečim polnim igralnim časom:
 člani: 2 krat 45 minut
 mladinci (U-19): 2 krat 45 minut
 kadeti (U-17): 2 krat 40 minut
 starejši dečki (U-15): 2 krat 35 minut
 mlajši dečki (U-13): 2 krat 30 minut
38. člen

Na tekmah mlajših cicibanov (U-9) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od šest (6) let in vse
tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo osem (8) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
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Na tekmah starejših cicibanov (U-10) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od sedem (7) let in vse
tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo devet (9) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
Na tekmah starejših cicibanov (U-11) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od osem (8) let in vse
tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo deset (10) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
Na tekmah mlajših dečkov (U-12) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od devet (9) let in vse tekmovalno
leto tudi igralci, ki napolnijo enajst (11) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
Na tekmah mlajših dečkov (U-13) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od deset (10) let in vse
tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo dvanajst (12) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
Na tekmah starejših dečkov (U-15) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od enajst (11) let in vse
tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo štirinajst (14) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
Na tekmah kadetov (U-17) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od dvanajst (12) let in vse tekmovalno
leto tudi igralci, ki napolnijo šestnajst (16) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
Na tekmah mladincev (U-19) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od štirinajst (14) let in vse tekmovalno
leto tudi igralci, ki napolnijo osemnajst (18) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
Na tekmah članov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 16 let.
39. člen

Na tekmah mlajših in starejših cicibanov velja tudi izjema glede leta, ki predstavlja zgornjo starostno mejo. Na
omenjenih tekmah lahko nastopajo tudi igralci, rojeni novembra in decembra predhodnega leta, s čimer bo
omogočeno, da otroci, ki so sicer sošolci v šoli, lahko tudi trenirajo in nastopajo skupaj v isti ekipi.
40. člen

Za ekipe mlajših in starejših cicibanov ter mlajših in starejših dečkov lahko nastopajo tudi dekleta, za katera je
zgornja starostna meja za eno leto višja.
V primeru, da je igralka že registrirana za ženski nogometni klub, lahko za ekipe iz prejšnjega odstavka nastopi
samo, če je registrirana (mešani nogomet) za klub pod okrilje katerega sodijo omenjene ekipe.
41. člen

Na posamezni tekmi članov lahko ekipa prijavi (vpiše v zapisnik) enega (2) igralca, ki nimata slovenskega
državljanstva oziroma državljanstva članic Evropske unije.
V starostnih kategorijah od vključno mlajših cicibanov (U-9) do vključno mladincev (U-19) lahko ekipa na posamezni
tekmi prijavi (vpiše v zapisnik) tri (3) igralce, ki nimajo slovenskega državljanstva oziroma državljanstva članic EU.
42. 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 ekip voditi tudi med tekmovalnim letom.
43. člen

Vsi igralci ekip, ki nastopajo v tekmovanjih pod okriljem MNZG-Kranj, igrajo na lastno odgovornost.
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IX. REZULTATI TEKEM IN UVRSTITEV EKIP
44. 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.
45. člen

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,
 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,
fair play uvrstitve ekip,
žreb.
X. NAPREDOVANJE in IZPADANJE
46. člen

O napredovanju ekip v tekmovanja na ravni NZS odločajo tekmovalni kriteriji in pogoji, ki jih za napredovanje
predpiše NZS.
V primeru dvostopenjskega tekmovanja v posamezni starostni kategoriji, o pogojih napredovanja (iz druge v prvo
ligo) in izpadanja (iz prve lige v drugo) odloča Izvršni odbor MNZG-Kranj na predlog tekmovalnega organa.
Ekipa(e) ki po končanem tekmovanju izpade(jo) iz tekmovanja v eni izmed starostnih kategorij v okviru NZS, se
uvrsti(jo) v (prvo) ligo MNZG-Kranj v isti starostni kategoriji.
XI. PRITOŽBENI POSTOPEK
47. člen

Zainteresirani klub ima pravico do pritožbe na tekmo. Pod pojmom "zainteresirani klub" se razume vsak klub, ki je
oškodovan z rezultatom tekme, zoper katero se pritožuje.
Pritožbo je potrebno vložiti organizatorju tekmovanja pismeno v 48-ih urah po odigrani tekmi, pri čemer kot dokaz
pravočasnosti velja poštni žig priporočene pošiljke.
Pritožba mora biti obrazložena.
48. člen

Pritožba mora biti rešena v osmih (8) dneh po prejemu.
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.
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49. člen

Zoper odločitev prvostopenjskega organa se lahko zainteresirana ekipa pritoži na drugostopenjski organ v osmih (8)
dneh od prejema odločbe.
Drugostopenjski organ lahko
 pritožbo kot prepozno zavrže,
 pritožbo kot neutemeljeno zavrne,
 pritožbi ugodi, prvostopenjsko odločitev razveljavi in o zadevi sam odloči,
 pritožbi ugodi, odločitev razveljavi in zadevo vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje.
50. člen

Drugostopenjska odločitev mora biti sprejeta v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe.
V nujnih primerih, ko to narekuje zagotovitev regularnosti prvenstva, mora drugostopenjski organ o pritožbi odločiti
najkasneje v roku osmih (8) dni.
51. člen

V pritožbenem postopku se plača taksa v višini, ki jo za vsako tekmovalno leto posebej določi IO MNZG-Kranj.
Vplačana mora biti v roku, ki velja za vložitev pritožbe in sicer na TRR MNZG-Kranj.
52. člen

V primeru ugodno rešene pritožbe se pritožbena taksa vrne pritožniku.
XII. PRIZNANJA ZA DOSEŽENE USPEHE
53. člen

Ekipa, ki postane prvak tekmovanja v posamezni ligi oziroma v pokalnem tekmovanju, prejme pokal MNZG-Kranj,
igralci finalistov pokalnega tekmovanja pa tudi medalje.
Najuspešnejše ekipe v ligah, za katere se vodi Tekmovanje za Fair Play, prejmejo praktične nagrade, ki jih na predlog
tekmovalnega organa lahko določi IO MNZG-Kranj.
Najboljši strelci v ligah članov, mladincev, kadetov in starejših dečkov prejmejo posebna priznanja, ki jih na predlog
tekmovalnega organa določi IO MNZG-Kranj.
XIII. FINANČNA DOLOČILA
54. člen

Klubi so dolžni za vse svoje, v tekmovanje vključene ekipe, poravnati finančno obveznost do MNZG-Kranj v znesku, ki
ga posebej za vsako polletje odredi IO MNZG-Kranj, prav tako pa so dolžni poravnati vsa sodniško-delegatska
nadomestila.
55. člen

Rok za poravnavo finančnih obveznosti klubov do MNZG-Kranj določi IO MNZG-Kranj. Klub, ki v zato določenem roku
ne poravna svojih finančnih obveznosti za eno ali več svojih ekip, odgovarja po določbah disciplinskega pravilnika NZS.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen

Proti klubom, ki s svojimi ekipami sodelujejo v tekmovanjih, ki jih organizira in vodi MNZG-Kranj, pa ne izpolnjujejo
določb pravnih aktov NZS in MNZG-Kranj, se disciplinsko ukrepa.
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57. člen

Kolikor pride do sprememb v tekmovalnem sistemu, se določila ter propozicije glede prehajanja v višji tekmovalni
rang za naslednje tekmovalno leto uskladijo s tekmovalnimi sklepi organov NZS, glede izpadanja in glede oblikovanja
lig za naslednjo tekmovalno leto pa s sklepi IO MNZG-Kranj.
58. člen

Za vse, kar ni predpisano s temi propozicijami, veljajo ustrezna določila Tekmovalnega pravilnika NZS ter drugi
predpisi, pravila in tolmačenja, ki jih sprejme in objavi NZS.
59. člen

Te propozicije stopijo v veljavo z dnevom sprejema na seji IO MNZG-Kranj, uporabljajo pa se od sezone 2019/20 dalje.

Kranj, 19.8.2019
Vodja tekmovanj MNZG-Kranj:
Roman Rogelj l.r.

Predsednik MNZG-Kranj:
Mihael Zrimec l.r.
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