N A V O D I L A in O P O Z O R I L A
Velja za MNZ Celje v TL 2016/2017
Predstavniki ekip so dolžni najmanj 45 minut pred začetkom tekme delegatu izročiti
spisek prijave ekip za tekmo, športne izkaznice igralcev in trenersko izkaznico. Za
vodenje članske ekipe mora trener imeti licenco »B« za vse ostale ekipe pa licenco
»C«. Veljavnost licence je razvidna samo iz Registe.
Na prvenstvenih in pokalnih tekmah lahko med prijavljenimi igralci (18), nastopijo največ
trije (3) igralci, ki niso državljani Republike Slovenije oz. držav EU.
Vodstvo moštva - gostitelja je dolžno za nemoteno delo delegata zagotoviti:
1.
Registracijski, tekmovalni in disciplinski pravilnik NZS,
2.
Odločbo o registraciji igrišča,
3.
Izvod Tekmovalnih propozicij za TL 2016/2017,
4.
Osebni računalnik s tiskalnikom in usposobljeno osebo za pisanje zapisnika,
5.
Internetno povezavo.
Dovoljene menjave igralcev in igralni čas:
5 igralcev
2x45 minut
- Člani
5 igralcev
2x45 minut
- Mladinci
5 igralcev
2x40 minut
- Kadeti
5 igralcev
2x35 minut
- Starejši dečki
Na VSEH tekmah je organizator dolžan zagotoviti najmanj PET (5) kvalitetnih žog in
ustrezno število pobiralcev žog.
Na klopi, minimalne dolžine 7 m, lahko na vsaki tekmi sedi največ 12 oseb (sedem (7)
rezervnih igralcev in pet (5) uradnih oseb, vpisanih na zapisnik tekme).
Le ena oseba istočasno ima pravico dajati taktična navodila iz tehničnega
prostora. Trener in druge uradne osebe se morajo zadrževati v mejah tehničnega
prostora, razen v posebnih okoliščinah, na primer, ko zdravnik in maser z
dovoljenjem sodnika vstopita na igrišče, da bi ocenila stanje poškodovanega
igralca. Trener in druge uradne osebe v tehničnem prostoru se morajo vesti na
odgovoren način. V tehničnem prostoru je prepovedano kajenje!
V članski ligi morajo vsi funkcionarji obvezno nositi priponke z nazivom funkcije, ki jo
opravljajo na tekmi. Na vseh tekmah morajo biti na drogovih izobešene zastave:
Republike Slovenije, NZS, FAIR PLAY in MNZ Celje!

Za zagotovitev zdravstvene službe, mora oseba vpisana na zapisnik o tekmi imeti
ustrezni tečaj prve pomoči, sanitetno opremo in pripomočke, ter mora biti ves čas tekme
na klopi domače ekipe. Domačin je dolžan zagotoviti avtomobil za prevoz v nujnih
primerih.

NADOMESTILA SODNIKOV IN DELEGATA:
Klub domačin je dolžan poravnati nadomestilo uradnim osebam najkasneje do
15. v naslednjem mesecu, ter pri tem spoštovati in izvajati zakonodajo v zvezi s
finančnim poslovanjem. Sodniki in delegat morajo imeti na tekmo s sabo
natančno izpolnjene vse potrebne obrazce, ki so objavljeni na spletni strani
MNZ Celje.
NAJSTROŽJE JE PREPOVEDANO TOČENJE PIJAČ V TRDI (nevarni) EMBALAŽI!!
Opozarjamo vse na spoštovanje naslednjih predpisov: »Hišni red na športnih in
drugih javnih prireditvah«, »Varnost na stadionih« in »Zakon o športu«!
Na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična in druga
sredstva, zaradi katerih bi bila ogrožena varnost športnikov in gledalcev!
Zapisnik o tekmi se izpolnjuje obvezno računalniško in za vse lige v »programu
REGISTA«, ki ga izdela NZS. Pred tekmo se natisne list 1, kjer je potrebno zagotoviti
predvidene podpise. Po končani tekmi se izpolnijo ostali potrebni podatki.
Poročilo o izključitvi ali prijavi oddata v sistem Regista delegat in sodnik, v primeru, da
sta pri izključitvi sodelovala tudi pomočnika sodnika, pa tudi pomočnika. Izključeni
igralec ali uradna oseba ima pravico v 48 urah po končani tekmi dostaviti organizatorju
tekmovanja svojo izjavo o prekršku oz. dogodku (20. člen Disciplinskega pravilnika
NZS).
Navodila za vnos minut v zapisnik:
Minute zadetkov, menjav ali kartonov se vpisujejo glede na dejansko minuta polčasa.

Delegati so dolžni prvi delovni dan po odigrani tekmi v sistemu Regista izpolniti
Poročilo delegata, Fair Play poročilo in morebitna poročila o izključitvi ali prijavah, ter
poslati prvo originalno prvo stran zapisnika na naslov vodstva tekmovanja – MNZ Celje,
p.p. 212, 3000 CELJE.

