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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 11. 8. 2014 
 

 

 

VT – 19/1415 

Igralec, ki ima prepoved ene tekme, prestaja kazen na prvi prvenstveni ali pokalni tekmi MNZM 

(če se tekma ne odigra, a kljub temu registrira zaradi neprihoda domače ali gostujoče ekipe) – 

igralec ni odslužil kazni. 
 

 

VT – 20/1415 

Klub, ki nastopa z eno ekipo v višjem rangu tekmovanja z drugo pa v ligi MNZM, lahko igralec v 

istem krogu (sobota, nedelja, sreda), nastopa samo za eno ekipo.  

 

Kot nastop se šteje, če je igralec dejansko vstopil v igro. 
 

 

VT – 21/1415 

Za klube, ki nastopajo v istem rangu tekmovanja v ligah MNZM z dvema ekipama, lahko 

posamezen igralec v jesenskem delu TL 2014/2015 nastopa le za tisto ekipo, za katero bo 

najprej nastopil. V spomladanskem delu TL 2014/2015 lahko zamenja ekipo, a lahko ponovno 

ves spomladanski del igra le za ekipo, za katero bo najprej nastopil.  

 

Kot nastop se šteje, če je igralec dejansko vstopil v igro.  
 

 

VT – 22/1415 

Kaznovani igralec odsluži kazen v tisti kategoriji v kateri je bil kaznovan. V času prepovedi 

igranja ne sme nastopiti v tistem krogu za nobeno drugo ekipo ali opravljati funkcijo.  
 

 

VT – 23/1415 

Igralec lahko v obdobju posameznega tekmovalnega leta igra na uradnih tekmah za največ dva 

kluba (15. čl. PRSI, 23. 6. 2014). 
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VT – 24/1415 

Klub domačin, mora na tekmah, kjer ni delegata takoj po uradnem zaključku tekme, zapisnik o 

tekmi (zap. in pdf.) po e-pošti posredovati na uradni elektronski naslov MNZM ter ga v pisni 

obliki v roku 18 oz. 36 ur po odigrani tekmi dostaviti na MNZM po pošti ali skeniranega po e-

pošti (od kadetov do starejših dečkov).  

 

Na MNZ Maribor ni več potrebno dostavljati zapisnike v pisni obliki (po pošti, faksu ali 

skeniranega po e-pošti) od mlajših dečkov »A+B« do najmlajših cicibanov.  

 

Klub, ki pošilja podatke v elektronski obliki na MNZ Maribor se obvezuje, da bo zapisnik v 

elektronski obliki identičen originalu v pisni obliki, ki ga prejmeta domačin in gost. 

 

Za popravek zapisnika je potrebno upoštevati 27. čl. TP MNZM. 

 

V kolikor ne bomo prejeli zapisnika po elektronski pošti bomo smatrali, da tekma ni bila 

odigrana.  
 

 

VT – 25/1415 

Čeprav se pri starejših cicibanih (U11), mlajših cicibanih (U9) in najmlajših cicibanov (U7) ne 

vodijo lestvice in rezultati, je klub domačin takoj po uradnem zaključku tekme dolžan po e-pošti 

na MNZM poslati uradni zapisnik o odigrani tekmi.  

 

V nasprotnem primeru bo klub, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM, predan 

disciplinskemu sodniku. 
 

 

VT – 26/1415 

Vse tekme mlajših selekcij se morajo odigrati najkasneje do nedelje, 16. 11. 2014, ko se zaključi 

jesenski del TS 2014/2015. 

 

Klubi, ki le tega ne bodo upoštevali, bodo zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM predani 

DS MNZM. 
 

 

VT – 27/1415 

Ekipa, ki neopravičeno ne pride na tekmo se ji zaračunajo stroški v skladu s Sklepom o 

kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posebnih 

primerih, 5. 12. 2005 (NZS). 
 

 

VT – 28/1415 

Zapisnik o tekmi delegat obvezno izpolnjuje računalniško v »programu ZAPISNIK«, ki ga je 

izdelala NZS. V ta namen mora klub domačin zagotoviti delujoči računalnik in tiskalnik, 



internetno povezavo ter naložen program Zapisnik NZS (na namizju računalnika) za tekoče 

tekmovalno leto. Kadar klub domačin ne želi, da delegat sam na njihovem računalniku izpolnjuje 

zapisnik o tekmi, mora zagotoviti usposobljeno osebo za pisanje zapisnika. 

 

 

 

Maribor, 11. 8. 2014  
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