MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MURSKA SOBOTA
PROPOZICIJE
ZA TEKMOVANJA V LIGAH MNZ M. SOBOTA
ZA TEKMOVALNO LETO 2017/2018
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vse javne tekme, ki jih vodijo organizatorji tekmovanj v Sloveniji, se morajo igrati po
Pravilih nogometne igre, ki jih je sprejela FIFA ter določbah NZS.

II. SISTEM TEKMOVANJA
2. člen
Propozicije zlasti določajo:
-

organizacijo in potek tekmovanja
zagotavljanje varnosti
način tekmovanja ekip v naslednjem tekmovalnem letu ( napredovanje in
izpadanje)
finančne obveznosti
druge določbe pomembne za organizacijo in potek tekmovanja.
3. člen

Tekmovanje v MNZ Murska Sobota poteka v:
-

1. članski nogometni ligi (1. MNL-ČL), ki šteje 12 ekip
2. članski nogometni ligi (2. MNL-ČL), ki šteje 7 ekip.
1. mladinski nogometni ligi (1. MNL-ML), ki šteje 13 ekip
kadetski ligi U-17
ligi starejših dečkov U-15
ligi mlajših dečkov U-13
tekmovanje v kategoriji U-11
tekmovanje v kategoriji U- 9
tekmovanje v kategoriji U-7
Navedene mlajše kategorije tvorijo lige glede na število prijav v posameznih
kategorijah.

Lige MNZ M. Sobota se lahko po vsaki tekmovalni sezoni reorganizirajo na novo
glede na število prijavljenih ekip, in glede na smotrnost tekmovanj.

4. člen
Oblikovanje lig za vse kategorije opravi za vsako leto IO MNZ MURSKA SOBOTA na
predlog tekmovalnega organa, ki pa mora biti zasnovan na uspešnosti ekip.
5. člen
Tekmovanje MNZ MURSKA SOBOTA vodijo naslednji organi:
-

tekmovalni referent ( referent tekmovanja )
disciplinski sodnik
referent za delegiranje sodnikov
komisija za pritožbe, ki rešuje pritožbe na drugi stopnji.
Odločitev komisij je dokončna.
6. člen

Pokalno tekmovanje ČLANI morajo obvezno odigrati klubi, ki nastopajo v ligah NZS
in 1. MNL M.S. - ČLANI
Klubi 2. MNL M.S. - ČLANI se prijavijo v pokalno tekmovanje po lastni želji.
Pokalno tekmovanje MLADINCI morajo obvezno odigrati klubi, katerih članske ekipe
nastopajo v ligah NZS in 1. MNL M.S. – ČLANI.
Prav tako morajo obvezno odigrati tudi klubi, ki nastopajo v 1. MNL M.S.- MLADINCI.
7. člen
Ekipa se lahko vključi v tekmovanje, ko izvršni odbor MNZ ugotovi, da izpolnjuje
pogoje za tekmovanje.

III. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
8. člen
Organizator tekmovanja določi tekmovalni koledar vsaj 15 dni pred začetkom
tekmovanja. Tekmovalne pare organizator določi z žrebom. Koledar tekmovanja je
sestavni del teh propozicij.
9. člen
Organizator lahko spremeni čas igranja tekme, če mu je predložen pismeni sporazum
obeh ekip najmanj 5 dni pred določenim časom, ko bi morala biti odigrana tekma. Za
druge preložitve prvenstvenih tekem se uporabljajo določbe tekmovalnega pravilnika
NZS (igra v reprezentanci, vojaške vaje, mednarodni turnirji) in drugi opravičljivi
razlogi, ki vplivajo na potek tekmovanja. Zadnja dva kroga tekmovanja se praviloma
odigrata istočasno – če je potreba tudi več krogov.

IV. SODNIKI
10. člen
Tekme sodijo sodniki, ki izpolnjujejo pogoje po 18. členu TP NZS in ZNSS. Če za
tekmo ni določen delegat ali določen delegat ne pride na tekmo, opravi glavni sodnik
njegovo dolžnost. Oseba, ki je zadolžena za odrejanje sodnikov, lahko odredi samo
dva ali enega sodnika.
11. člen
Sodniki so dolžni priti na igrišče najmanj 45 minut pred začetkom tekme.

V. TRENERJI
12. člen
Trenersko dolžnost na tekmah opravljajo le trenerji, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih
določa NZS in ZNTS. Izpolnjevanje pogojev pred tekmo ugotavlja delegat.
IO MNZ M. Sobota pred vsakim tekmovalnim letom določi licence trenerjev za
vodenje ekip v posameznih ligah.

VI. ORGANIZACIJA TEKEM
13. člen
Igrišča morajo biti registrirana pri MNZ. V odločbo mora biti navedeno, ali igrišče
ustreza predpisom. Za tekmovanje v MNZ morajo biti igrišča ograjena v višini 120
cm. Priporoča se ograja v višini 150 cm.
Za tekmovanja v ligah MNZ M. Sobota so obvezne naslednje dimenzije igralne
površine – igrišča: minimalne mere so dolžina 95 m in širina 55 metrov. Priporoča se
dolžina 100 m in širina 64 metrov. Navedene dimenzije ustrezajo pogojem za
nastopanje v 3. SNL.
14. člen
Organizator tekme mora zagotoviti varnost igralcev, sodnikov, drugih uradnih oseb in
gledalcev. Zagotoviti mora vsaj 6 redarjev in medicinsko pomoč, nosila z nosači za
pomoč poškodovanim igralcem. Klub gostitelj mora zagotoviti potrebno število
pobiralcev žog. Za neizpolnjevanje določb po tem členu klub odgovarja disciplinsko.
15. člen
Organizator tekmovanja v MNZ določi delegata, ki opravlja delo v skladu s predpisi
NZS. V kolikor delegat ne pride na tekmo, opravlja funkcijo glavni sodnik. Delegat je
dolžan priti na tekmo najmanj 45 minut pred uradnim začetkom tekme.

16. člen
Pooblaščena predstavnika ekip sta dolžna najkasneje 45 minut pred začetkom tekme
službenemu delegatu predložiti:
-

športne izkaznice nastopajočih igralcev
dokaz o trenerski strokovni usposobljenosti
spisek vseh prijavljenih igralcev za tekmo, spisek rezervnih igralcev
spisek predstavnikov ekip, ki imajo pravico biti v ograjenem delu igrišča
17. člen

V času igranja tekem smejo v ograjenem delu igrišča poleg sodnikov in delegata biti
še:
- rezervni igralci (7)
- pet predstavnikov navedenih v zapisniku, z ustreznimi akreditacijami, ki morajo biti
nameščene na vidnem mestu
Vsi omenjeni akterji morajo biti zapisani v zapisnik.
18. člen
Za vsako prvenstveno tekmo 1. in 2. članske, ter mladinske lige, odredi tekmovalni
organ službenega delegata. Delegati, ki so na listi službujočih se morajo udeležiti
strokovnega usposabljanja in uspešno opraviti preverjanje znanja o delu delegata.
Odrejeni delegat je predstavnik organizatorja tekmovanja, v njegovi pristojnosti je
celovit nadzor organizacije in poteka tekme.
19. člen
Zapisnik o tekmi se obvezno piše v računalniškem programu ZAPISNIK NZS –
REGISTA, in se ga tudi dostavlja kot je navedeno po navodilih za tekmovanje v
posamezni ligi organizatorja tekmovanja.
Delegat je dolžan pred začetkom tekme sestaviti zapisnik o tekmi, vnesti vse podatke
navedene v 16. členu propozicij. Predstavnika obeh ekip sta dolžna pred tekmo tako
sestavljeni zapisnik podpisati, kar pomeni, da se strinjata z vnesenimi podatki.
Original zapisnik delegat dostavi na sedež MNZ MURSKA SOBOTA najkasneje do
10.00 ure - po dnevih odirane tekme..

VII. PRAVICE NASTOPA IGRALCEV
20. člen
Na tekmi lahko nastopijo le tisti igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik
in imajo pravico nastopa. Identiteta igralcev se ugotavlja le na tekmi. O prepovedi
nastopanja se vodi evidenca na MNZ MS. Evidenco kartonov in prepovedi
nastopanja igralcev so si klubi dolžni voditi tudi sami. V primeru netočne evidence so
dolžni takoj obvestiti MNZ MS – vodstvo tekmovanja.

21. člen
Na prvenstvenih in pokalnih tekmah sme ekipa zamenjati največ 5 (pet) igralcev v
članski in mladinski konkurenci.
22. člen
Vsi klubi so dolžni pred vsako tekmovalno sezono prijaviti osnovno barvo dresov za
nastopanje na tekmah. Klub, ki nastopa na domačem igrišču ima prednost pri izbiri
samo prijavljene osnovne barve dresov. V primeru, da obe ekipi želita nastopati v
dresih enake barve in domačin pri tem ima osnovno barvo prijavljenih dresov, je v
tem primeru dolžna zamenjati drese gostujoča ekipa. Domačini so v tem primeru
dolžni zagotoviti drese gostujoči ekipi, za kar lahko zaračunajo tudi stroške uporabe
dresov, vendar največ v višini 40 EUR. V vseh ostalih primerih, ko domača ekipa ne
nastopa v osnovno prijavljeni barvi dresov, menja drese domača ekipa.
23. člen
Za nastop igralcev se upošteva starostna meja kot jo predpisuje Pravilnik NZS.
24. člen
Za nastop igralcev v MNZ MURSKA SOBOTA niso obvezni zdravniški pregledi, se pa
priporočajo, kar pa ne velja za mlajše igralce, ki morajo po pravilniku NZS imeti
obvezno zdravniški pregled. Za zdravstveno sposobnost nastopa so odgovorni klubi,
ki nosijo vso odgovornost.

VIII. REZULTATI TEKEM IN UVRSTITEV EKIP
25. člen
V tekmovanju, ki poteka po točkovnem sistemu, dobi zmagovalec tekme 3 točke, za
neodločen rezultat pa 1 točko. Za uvrstitev ekip se uporablja Pravilnik NZS.

26. člen
Sklep IO MNZ M. Sobota št.
MNZ M. Sobota, za T.L. 2017/2018.

1/8

z

dne,

21.

8.

2017,

tekmovanja

1. MNL M.S.-ČLANI : - klub mora tudi obvezno nastopati z najmanj 2 mlajšima
kategorijama in sicer:
(U-19, U-17, U-15, U-13 in U-11). Klub lahko kot drugo mlajšo kategorijo ima tudi
U-9 ali U-7. V primeru, da klub ne bo nastopal s vsaj tremi kategorijami ne more
nastopati v omenjeni ligi. Zmagovalec omenjene lige si pridobi možnost
napredovanja v lige NZS (3. SNL-VZHOD).
Prvouvrščena ekipa v 1. MNL M.S.-ČLANI si pridobi pravico napredovanja v lige
NZS (3. SNL-VZHOD) po kriterijih, ki jih določi NZS.
Zadnja uvrščena ekipa (12. ekipa) po končanem prvenstvu izpade v 2. MNL
M.S.- ČLANI.
V kolikor iz 3. SNL-VZHOD izpadajo ekipe iz MNZ M. Sobota (največ 8 ekip)
izpada tudi toliko ekip, da liga šteje 12 ekip.
2. MNL M.S.-ČLANI: - klub, ki želi napredovati mora obvezno nastopati z
najmanj 1 mlajšo kategorijo.
Klubi, ki nastopajo v 2. MNL M.S.-ČLANI in želijo napredovati v 1. MNL M.S.ČLANI morajo v tekoči tekmovalni sezoni OBVEZNO nastopati tudi še z eno od
kategorij: U-19, U-17, U-15, U-13, U-11, U-9 in U-7. Klub si izbere eno od
omenjenih kategorij po lastni izbiri.
Klub, ki nima nobene od omenjenih kategorij, v tekoči sezoni, v nobenem
primeru ne more napredovati v 1. MNL M.S.-ČLANI ne glede na doseženo
mesto v 2. MNL M.S.- ČLANI
Prvak lige 2. MNL M.S.-ČLANI se uvrsti v 1. MNL M.S.-ČLANI, v kolikor
izpolnjuje pogoje za nastopanje v 1. MNL M.S.-ČLANI in izpolnjuje obvezne
pogoje za napredovanje iz 2. MNL M.S.-ČLANI v 1. MNL M.S.-ČLANI v tekoči
sezoni. V nasprotnem primeru lahko napreduje najbolje uvrščena ekipa, ki
izpolnjuje pogoje za napredovanje iz 2. MNL M.S.- ČLANI v 1. MNL M.S.-ČLANI.
Zoper klube, ki nastopajo v 1. in 2. MNL M.S.-ČLANI z obvezno prijavljenimi
mlajšimi kategorijami in med tekmovalnim letom odstopijo iz tekmovanja s
posamezno obvezno prijavljeno mlajšo kategorijo, se najostreje ukrepa v
skladu s pravilniki NZS.
1. MNL-MLADINCI M.S.
Prvak 1. MNL M.S.-MLADINCI si pridobi pravico nastopa v kvalifikacijah za
nastopanje v 2. SML–VZHOD. Pri tem ima pravico nastopa v kvalifikacijah samo
ekipa, ki v tekočem tekmovalnem letu mora obvezno nastopati tudi z ekipo
U-17 in se pri tem upoštevajo (seštevajo) rezultati (lestvice, število točk) obeh
ekip.
V ligah MNZ M. Sobota veljajo pogoji glede objektov in organizacije tekem v
skladu s pravili in propozicijami, ki jih določi IO MNZ M. Sobota.
PROPOZICIJE DOPOLNIL IN SPREJEL IO MNZ M. SOBOTA NA 8. SEJI, DNE 21. 8.
2017.

27. člen
Ekipa je dolžna razloge izostanka s tekme sporočiti organizatorju tekmovanja v 48
urah od določenega začetka tekem, sicer se šteje, da je izostanek neupravičen.
28. člen
Odločanje o rezultatu tekem se uporablja pravilnik NZS.
29. člen
Zainteresirani klub ima pravico do pritožbe na tekmo. Pritožba se lahko vloži v 48
urah po odigrani tekmi. Pritožba se obravnava v kolikor je plačana pritožbena taksa
ob vloženi pritožbi.
30. člen
Vodstvo tekmovanja mora o vloženi pritožbi v nujnih primerih, ko to narekuje
regularnost tekmovanja, namesto v 15 dneh odločiti najkasneje v 5 dneh.

XI. MEDNARODNE TEKME
31. člen
Mednarodno tekmo je ekipa dolžna prijaviti vsaj 5 (pet) dni pred tekmo na MNZ
MURSKA SOBOTA.

XII. PRIZNANJA ZA DOSEŽENE USPEHE
32. člen
Prvaki v posamezni v ligi prejmejo za vsako tekmovalno sezono pokal MNZ
MURSKA SOBOTA. Najbolj disciplinirani ekipi 1. in 2. MNL M.S.-ČLANI ter 1. MNL
M.S.-MLADINCI prejmejo nagrado FAIR PLAY-a.
Nagradijo se tudi najboljši strelci v 1. in 2. MNL M.S.-ČLANI ter 1. MNL M.S.MLADINCI.
Nagrade prejmejo tudi najboljše ekipe mlajših kategorij v ligah MNZ M. Sobota, razen
če IO MNZ MURSKA SOBOTA ne določi drugače.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Ekipe, ki tekmujejo v MNZ MURSKA SOBOTA so dolžne poravnati vse obveznosti v
določenih rokih. V kolikor ekipa ne plača obveznosti ali kazni, disciplinski organ
izreče suspenz. Suspenz traja, dokler kaznovani ne dokaže, da je denarno
obveznost poravnal. Rok za finančno poravnavo določi IO MNZ MURSKA SOBOTA.
34. člen
Višino tekmovalnih, sodniških in delegatskih taks določi IO MNZ MURSKA SOBOTA.
35. člen
MNZ MURSKA SOBOTA, kot organizator tekmovanja ob koncu vsake tekmovalne
sezone briše vse opomine igralcem. To ne velja za igralce, ki so prejeli rdeče kartone
ali časovno prepoved nastopanja. To kazen odslužijo v naslednji sezoni po pravilih
NZS.
36. člen
Za vse kar ni določeno v teh propozicijah veljajo Pravilniki NZS ter drugi predpisi in
tolmačenje, ki jih sprejme NZS.
37. člen
Tekmovanja MNZ Murska Sobota se vodijo in potekajo samo preko spletne strani
MNZ MURSKA SOBOTA. Vsi akterji (klubi, sodniki, delegati, trenerji, novinarji, itd.)
se obveščajo izključno preko navedene spletne strani (http://www.mnzveza-ms.si/).
38. člen
Propozicije je sprejel in dopolnil IO M. SOBOTA na svoji 8. seji dne 21. 8. 2017.

Murska Sobota, 21. 8. 2017

Predsednik IO MNZ M. Sobota:
Danilo KACIJAN

