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SKLEPI VODJE TEKMOVANJA, z dne 18. 08. 2009

VT – 01/0910
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 – 02/0910
Klub domačin, mora na tekmah, kjer ni delegata dostaviti na MNZM
zapisnik o tekmi v roku 18 oz. 36. ur. (v elektronski obliki in po faxu)
Če tega ne stori, se zoper njega uvede disciplinski postopek (neizpolnjevanje
obveznosti do MNZ).
Ekipe od mlajših dečkov do mlajših cicibanov morajo poslati zapisnik o
odigrani tekmi najkasneje do petka do 10.00 ure v tekočem krogu.
V kolikor ne bomo prejeli zapisnikov po elektronski pošti in po faxu bomo
smatrali, da tekma ni bila odigrana.
VT – 03/0910
Tekma starejših dečkov 1. kroga med ekipama NK Pohorje in ND Koroške
gradnje se po sporazumu med kluboma preloži iz sobote 29. 08. 09 na
sredo, 02. 09. 2009 na 17.30 uro, kar je v skladu z 8. čl. TP MNZM.
VT – 04/0910
Članska tekma 2. kroga med ekipama NK Železničar in NK Lenart se po 15.
čl. TP NZS preloži iz 02. 09. 2009 na 09. 09. 2009 na 17.00 uro ( predkrog
pokala NZS).

VT – 05/0910
Tekma 7. kroga članske tekme med ekipam NK Radlje in NK Slivnica se
po 15. čl. TP NZS preloži iz sobote 26. 09. 09 na nedeljo 27. 09. 2009 na
16.30 uro (občinski praznik).
VT – 06/0910
Kadetska tekma 5. kroga med ekipama NK Radlje in NK Brunšvik/Radvanje
se po 15. čl. TP NZS, preloži v nedeljo 27. 09. 2009 na 13.00 uro (članska
tekma).
VT – 07/0910
Po sklepu IO MNZM pozivamo NK Železničar, da do ponedeljka 24. 08. 2009
dostavi na MNZM seznam igralcev, ki bodo nastopali za ekipo starejših
dečkov v ligi MNZM .
VT – 08/0910
Po sklepu IO MNZM pozivamo NK NŠ Maribor, da do ponedeljka 24. 08. 2009
dostavi na MNZM seznam igralcev, ki bodo nastopali za ekipi mlajših dečkov
1 in ekipo mlajših dečkov 2.
VT – 09/0910
Po sklepu IO MNZM pozivamo NK NŠ Maribor, da do ponedeljka 24. 08. 2009
dostavi na MNZM seznam igralcev, ki bodo nastopali za ekipi starejših
cicibanov - 1 in ekipo starejših cicibanov - 2.
VT – 10/0910
NK PREPOLJE se odobri, da vodi člansko ekipo do konca jesenskega dela
TL 2009/2010 trener z licenco C.
VT – 11/0910
NK RADVANJE se odobri, da vodi člansko ekipo do konca jesenskega dela
TL 2009/2010 trener z licenco C.

VT – 12/0910
DNŠ Prevalje se odobri, da zaradi odsotnosti trenerja g. Zdenka Hojnika z
licenco B, nadomešča do konca jesenskega dela TL 2009/2010, trener g.

Kristjan Švab z licenco C. (službena odsotnost).

V VEDNOST KLUBOM:
Po 8. členu DP MNZM pomeni prepoved nastopanja igralca tudi
prepoved opravljanja vseh funkcij in obratno.
KROG pomeni: sobota in nedelja
V 4. členu DP ZNTS se kaznuje ekipo v kolikor trener ni z ekipo na
klopi za rezervne igralce ali ob igrišču.
36. člen TP MNZM
Na prvenstvenih ali pokalnih tekmah članskih in mladinskih ekip lahko ekipa
zamenja največ pet (5) igralcev, kakor tudi na tekmah kadetov in starejših
dečkov.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU
Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ
Maribor, št. 04515-0000616361. Zainteresiran klub ima pravico pritožbo na tekmo.
Obrazloženo pritožbo je potrebno vložiti pri vodji tekmovanja pisno v 48 urah po
odigrani tekmi /55. čl. TP MNZM/.
Rok za pritožbe zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih dneh /8/ od prejema
sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/.
O pritožbi zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor.
Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in priporočeno po
pošti.

