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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 22. 4. 2015
VT – 91/1415
S strani NK Marles hiše, je bila v sredo, 15. 4. 2015, prejeta prijava o neodigrani tekmi mlajših
dečkov 1 10. kroga med ekipama NK Železničar MB in NK Marles hiše, ker domače ekipe (NK
Železničar), ni bilo na tekmo. V prijavi je tudi zavedeno, da med kluboma ni bilo sklenjenega
dogovora o prestavitvi tekme.
NK Železničar je v zvezi s to prijavo posredoval odgovor, da se tekma v soboto, 4. 4. 2015, ni
mogla odigrati, zaradi zasedenosti igrišč Športnega parka Tabor. V dokaz zasedenosti so priložili
tudi dopis Športnih objektov Maribor, ki je lastnik igrišč. Iz tega dopisa je razvidna dejanska
zasedenost igrišč, ki so sicer na razpolago za igranje nogometnih tekem. Hkrati so posredovali
tudi kopijo dveh sms sporočil. Iz slednjih je razvidno, da so v prvem predlagali, da bi se tekma
odigrala v torek, 7. 4. 2015, v drugem pa so podali možnost, da se tekma odigra tudi kateri drugi
dan.
Na podlagi zbranih informacij se neodigrana tekma mlajših dečkov 1 10. kroga med ekipama NK
Železničar MB in NK Marles hiše, ki bi morala biti odigrana v soboto, 4. 4. 2015, po 2. odstavku
60. čl. (zasedenost igrišča) in 14. čl. TP MNZM preloži na sredo, 6. 5. 2015, ob 18.30 uri.

VT – 92/1415
S strani NK Paloma smo prejeli predlog za spremembo termina tekmovanja za mladinsko ekipo
NK Paloma, in sicer, da bi se domače tekme igrale ob 11.30, namesto ob 16.30 uri.
Termini igranja se spreminjajo pred pričetkom jesenskega oz. pomladanskega dela tekmovanja v
posamezni starostni kategoriji. Ker se je tekmovanje v mladinski kategoriji pomladi že pričelo, se
predlog zavrne. Klubu ostane možnost spremembe ure igranja domačih tekem s sporazumom
med obema ekipama oz. v skladu s tekmovalnim pravilnikom.

VT – 93/1415
Na podlagi pisne prošnje NK MB Tabor, se s strani vodstva tekmovanja dovoli, da se na tekmo
17. kroga starejših dečkov (skupina za prvaka) med ekipama NK MB Tabor 1 in NK
Miklavž/Dobrovce delegirajo trije sodniki. Stroške sodnikov krije NK MB Tabor. O možnosti
delegiranja treh sodnikov in stroških obeh pomočnikov sodnika odloča MDNS.
TRR: 0451-5000-0616-361, davčna številka: 54656567
matična številka: 5011043, šifra dejavnosti: 93.120
e-pošta: info@mnzveza-mb.si,
http://www.mnzveza-mb.si

VT – 94/1415
Po pregledu prispelih zapisnikov starejših in mlajših cicibanov, se ugotavlja, da je bilo v
primerjavi s programom tekmovanja do sedaj odigranih malo tekem. Na klube in trenerje
apeliramo, da fantom poskušate zagotoviti vsaj eno tekmo na teden. Opažen je namreč trend, da
se tekme nepremišljeno prestavljajo in nato nekateri fantje dalj časa ne igrajo, nato pa igrajo po
več tekem v enem tednu. V izogib tem težavam se poskušajte čim bolj držati razporeda
tekmovanja, ki je objavljen pri posamezni starostni kategoriji in skupini.
Klube še enkrat obveščamo, da je klub domačin v skladu s sklepom vodje tekmovanja št. VT –
24/1415 dolžan takoj po uradnem zaključku tekme posredovati zapisnik o tekmi (obliko zap. in
pdf) po e-pošti na uradni elektronski naslov MNZM. Zapisniki se v skladu s sklepom IO MNZM št.
155 s spomladanskim delom tudi objavljajo na uradni spletni strani MNZM.
Vse klube pozivamo, da se za preložitev tekme dogovorijo s pisnim sporazumom, zaradi
morebitne potrebe po razreševanju prijave o neprihodu oz. neodigranju posamezne tekme.
Ob upoštevanju 2. odstavka 55. in 57. čl. TP MNZM bom ekipe mlajših selekcij, ki ne bodo
odigrale vseh tekem do konca TL 2014/2015 (nedelja, 14. 6. 2015), predal DS (možnost
odvzema točk članski ekipi).

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in se nakaže na TRR MNZ Maribor, št. SI56
04515-0000616361.
Zainteresiran klub ima pravico do pritožbe na tekmo. Obrazloženo pritožbo je potrebno poslati
vodji tekmovanja pismeno v dveh /2/ dneh po odigrani tekmi, pri čemer kot dokaz
pravnomočnosti velja poštni žig priporočene pošiljke /70. čl. TP MNZM/.
Rok za pritožbo zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih /8/ dneh od prejema sklepa oz. od
objave sklepa /72. čl. TP MNZM/.
O pritožbi zoper sklepe odloča komisija za pritožbe MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, če je
oddana zadnji dan pritožbenega roka, pri čemer kot dokaz pravnomočnosti velja poštni žig
priporočene pošiljke.

Maribor, 22. 4. 2015

Dejan GERMIČ, l.r.
vodja tekmovanj MNZM

