MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA CELJE
Tel.:
Fax:
E-pošta:
Spletna stran:
Matična številka:
Davčna številka

Ulica XIV. divizije 14
3000 CELJE

03 427 44 70
03 427 44 71
info@mnzcelje.com
www.mnzcelje.com
5253373
97752282

RAZPIS TEKMOVANJA 3.SFL NA PODROČJU
MNZ CELJE
Komisija za mali nogomet pri MNZ Celje razpisuje za sezono 2011/2012 tekmovanje v
3. SFL na področju MNZ Celje. Vse zainteresirane ekipe se lahko prijavijo na naslov:
MNZ Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, rok prijave je 28.10.2011.
Dodatne informacije po telefonu: Milan Galun – 040 311 166.
Propozicije za tekmovanje














1. Način tekmovanja
V tekmovalni sezoni 20011/12 bo potekalo tekmovanje v enotni ligi. Igra se po dvokrožnem
sistemu (sistem naj bi bil dokončno izoblikovan glede na število prijavljenih ekip). Prvak lige je
ekipa, ki zbere na koncu tekmovanja največ točk.
Nagrade v obliki pokalov prejmejo tri prvo uvrščene ekipe. Prav tako prejme nagrado najboljši
strelec.
Prvouvrščena ekipa ima možnost direktne uvrstitve v 2.SFL
Igralni čas tekem je 2 x 20 minut bruto igre s 5 minutnim odmorom. Zadnje dve minuti drugega dela
se ura zaustavlja ob vsaki prekinitvi igre.
Tekme se igrajo v športnih dvoranah prijavljenih ekip ( dogovor med ekipami).
Dvorane morajo biti predhodno registrirane od registracijske komisije pri MNZ Celje.
Kotizacija za tekmovanje za posamezno ekipo je 100 €.
Semafor v dvorani je obvezen (v primeru, da v dvorani ni semaforja čas merita sodnika).
Evidenc akumuliranih prekrškov se vodi preko semaforja ali ročno.
Tekme sodita dva sodnika, ki jih delegira komisar za delegiranje pri MDNS Celje. Sodniški stroški
za posamezno tekmo so 2 x 23 €.
Zapisniki se pišejo v program Zapisnik. Zato je računalnik obvezen, kakor tudi tiskalnik.
Trenerske licence niso obvezne so pa zaželjene.

2. Pravica nastopa
 Vse ekipe, ki se prijavijo v tekmovanje 3.SFL na področju MNZ Celje morajo biti njihove članice.
 Pravico nastopa imajo vsi igralci, ki so na dan tekme dopolnili 16 let starosti in imajo veljavno
tekmovalno izkaznico MNZ Celje. Zdravniški pregledi niso obvezni, so pa zaželjeni. V 3.SFL lahko
nastopajo SAMO registrirani igralci malega nogometa. Igralec lahko v isti tekmovalni sezoni
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nastopi samo za eno ekipo malega nogometa. Prve registracije igralcev bo MNZ Celje opravila
brezplačno.
 Ekipa prijavi za tekmovanje v 3.SFL najmanj 10 igralcev največ – ni omejitve, za posamezno
tekmo pa največ 12 igralcev in najmanj 6 igralcev na prijavnici za posmezno tekmo.
 Odgovornost za pravilno prijavo igralcev prevzamejo sodelujoče ekipe same. V kolikor obstaja sum
v identiteto igralca, se le ta obvezno preveri pred tekmo z osebnim dokumentom (s sliko). V
izrednih primerih se identiteta lahko ugotavlja še takoj po tekmi, za igralce, ki so kasneje prispeli na
tekmo. Ko je zapisnik podpisan s strani vseh uradnih oseb, pritožba na nastop igralcev ni možna.
 Evidenco kartonov vodi vsaka ekipa sama in je za njih tudi odgovorna.

3. Pravila igre
 Igra se po pravilih Igre za mali nogomet (FUTSAL ), ki jih je sprejela FIFA, po sklepih IB odločb,
drugih predpisih Komisije za mali nogomet pri MNZ Celje in Tekmovalnega pravilnika za futsal
MNZ Celje.

4. Disciplinske zadeve
 Za disciplinske zadeve velja Disciplinski pravilnik NZS.

Celje, 13.10. 2011

Milan Galun l.r.
Predsednik
KMN MNZ Celje
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