Pravilnik o delegatski službi v MNZ Celje

Na podlagi 25. člena statuta MNZ Celje, je IO MNZ Celje na svoji 1. redni seji dne
30.03.2015 sprejel naslednji

PRAVILNIK O DELEGATSKI SLUŽBI V MNZ CELJE
1. člen

Ta pravilnik se uporablja za vsa tekmovanja, ki jih organizira MNZ Celje.

2. člen

Delegat lahko opravlja delegatsko službo, le če ima uspešno opravljen test za tekočo
tekmovalno sezono. Za uspešno opravljen test se šteje, če delegat na testiranju, ki ga
pripravi MNZ Celje, zbere vsaj 65% vseh možnih točk. Procent uspešnosti na testiranju
pred novo tekmovalno sezono predstavlja začetno število točk posameznega delegata.
V kolikor pred začetkom nove tekmovalne sezone MNZ Celje ne organizira testiranja,
se delegatom kot začetne točke upoštevajo začetne točke iz predhodne tekmovalne
sezone.

3. člen

Delegat mora morebitno zadržanost sporočiti najkasneje devet (9) dni pred delegirano
tekmo. Odpoved delegata pozneje, se obravnava kot neopravičen izostanek, razen
kadar je odpoved posledica višje sile ali bolezni.

4. člen

Delegat mora priti na tekmo vsaj 45 minut pred njenim uradnim začetkom. Zapisnik in
vsa poročila o tekmi mora napisati v slovenskem jeziku in jih prvi delovni dan po tekmi
poslati na naslov MNZ Celje.

5. člen

Vodja tekmovanja izdela in vodi prednostno listo po kateri bodo delegati delegirani na
tekme, ki jih organizira MNZ Celje. Pri sestavi te liste je osnova rezultat testa, nato pa
se od tega rezultata odštevajo točke, ki jih delegati dobijo za napake pri opravljanju
delegatske službe. Prednostna lista se tako lahko tedensko spreminja.

6. člen

Delegat, ki je višje na listi, bo delegiran večkrat in na bolj pomembne tekme, ob
sočasnem upoštevanju števila delegiranj v višjem rangu tekmovanja (NZS).
7. člen

Delegat, ki je igralec, trener ali funkcionar dejaven v nogometnem klubu in ta klub s
člansko ekipo nastopa v tekmovanjih MNZ Celje, ne more biti delegiran na tekme
članske kategorije.
8. člen
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Delegat lahko zaradi ostalih obveznosti v nogometu ali zaradi drugih osebnih razlogov
pisno zaprosi vodjo tekmovanja, da mu status delegata v MNZ Celje za določen čas
miruje. O pogojih mirovanja in o tem kakšen bo po končanem mirovanju delegatov
status, na predlog vodje tekmovanja, odloča IO MNZ Celje.

9. člen

Vrste napak in število točk, ki se delegatom zaradi napak pri delu odštevajo od začetnih
točk, ki jih je dosegel na testiranju:
A: 0,1 točke se odšteje delegatu:
A1

za vsako napako v glavi obrazca: Zapisnik o tekmi List 1, Zapisnik o tekmi List 2,
Poročilo delegata o tekmi List 3 in Zapisnik tekmovanja za fair play.
Glava obrazca je zgornji splošni del, ki je podoben pri vseh obrazcih in se nanj
vpisuje vrsta tekme, liga, krog, kraj tekme, datum, ura, imena ekip, število
igralcev …

B: 0,2 točke se odšteje delegatu:
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

za vsako napako pri podatkih v rubrikah: uradne osebe ekip in sodniki in delegat;
na Zapisniku o tekmi List 1.
za vsako napako pri podatkih v rubrikah: strelci zadetkov, menjave domači in
menjave gosti; na Zapisniku o tekmi List 2.
za vsako napako pri podatkih v rubriki: obračun točk delegata tekme; na
Zapisniku tekmovanja za fair play.
za vsako napako v glavi obrazca Poročilo o izključitvi ali incidentu.
če ni zapisal kako je bil igralec izključen (drugi rumeni ali rdeči) in zakaj (vzrok).
če na kateremkoli obrazcu ni zapisal številke igralca ali jo je zapisal nepravilno.
če ni zapisal imena ob priimku (velja za vse osebe, ki se pojavljajo na
kateremkoli obrazcu).
če ni javil rezultata takoj po končani tekmi.
če je tekmo pričel kateri izmed rezervnih igralcev, pa tega in vzroka za to ni
navedel v poročilu.
če v poročilu ni zapisal, ko trener ni imel ustrezne licence za vodenje posamezne
ekipe.
za vsako napako pri vpisu podatkov v rubriki: opominjani in izključeni igralci
če v poročilo ali na obrazec »prijave« ni vpisal, da ekipa ni imela trenerja.

C: 0,5 točke se odšteje delegatu:
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

če je napačno zapisal priimek ali ime igralca na Zapisniku o tekmi List 1 ali na
Zapisniku o tekmi List 2.
če na Zapisnik o tekmi List 1 ni vpisal kapetana ali vratarja posamezne ekipe.
če na Zapisnik o tekmi List 1 ni vpisal vseh prijavljenih uradnih oseb.
če v poročilu ni zapisal, ko katera od uradnih ni podpisala ali pa je zavrnila podpis
zapisnikov o tekmi.
če je zdravniško službo zamenjal z masersko ali je ni vpisal v zapisnik in poročilo.
če je zadetek zapisal napačnemu igralcu ali ekipi.
če pri trenerju ni ali je nepravilno vpisal oznako ali številko trenerske licence.

V1.0; 30.03.2015

2

Pravilnik o delegatski službi v MNZ Celje

C8

če je na kateremkoli obrazcu med seboj zamenjal rubriki »Domači/Gosti«.

D: 1,0 točka se odšteje delegatu:
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

če ni preveril ali pravilno zapisal strelce, opominjane, izključene ali prijavljene.
če ni podal svoje izjave o izključitvi, prijavi ali incidentu.
če je v zapisnik uvrstil preveč tujcev.
če v praksi ne pozna starostnih mej posameznih kategorij.
če ni opravil identifikacije igralcev in uradnih oseb.
če je dovolil, da je igral ali v igro vstopil igralec, ki zaradi različnih vzrokov ni
smel.
če ni vpisal podatkov o zdravniški službi.

E: 2,0 točki se odštejeta delegatu:
E1
E2
E3
E4

če na in po tekmi ni uporabil vseh predpisanih obrazcev.
če ni pravočasno poslal original zapisnikov in ostalih poročil na naslov MNZ Celje
(velja poštni žig).
če zapisnika in ostala poročila ni zapisal v slovenskem jeziku.
če je brez navzočnosti ostalih podpisnikov, popravljal že podpisani zapisnik in o
tem ni obvestil vodjo tekmovanja.

F: 3,0 točke se odštejejo delegatu:
F1
F2

če je neopravičeno izostal z delegirane tekme.
če ni poslal original zapisnikov in ostalih poročil.

10. člen

Če delegat naredi več napak, se mu za vsako napako odšteje predpisano število točk.
Delegata, ki na eni tekmi doseže več kot 1,5 odbitih točk, vodja tekmovanja ne bo
delegiral od 1 do 5 naslednjih terminov. Delegata, ki neopravičeno izostane s tekme,
vodja tekmovanja poleg odvzema točk ne bo delegiral naslednje 3 termine.

11. člen

Delegata, ki se mu zaradi nepravilnosti iz 9. člena znižalo število točk pod 65, vodja
tekmovanja v tekoči tekmovalni sezoni ne bo več delegiral na tekme. Delegat, ki se mu
bo to zgodilo v dveh zaporednih ali v treh nezaporednih tekmovalnih sezonah v obdobju
petih sezon, bo odstranjen z liste delegatov MNZ Celje in se nanjo več ne more uvrstiti.

12. člen

Delegat, ki se v dveh zaporednih sezonah ne udeleži testiranja ali v enakem obdobju ne
izpolnjuje ostalih pogojev 1. in 2. člena tega pravilnika, se odstrani iz liste delegatov. Na
listo delegatov se lahko ponovno uvrsti le kot delegat začetnik, če njegovi pisni vlogi
ugodi IO MNZ Celje.
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13. člen

Informacije o trenutnem stanju na prednostni listi so na voljo ob rednih sejah
tekmovalne komisije.

14. člen

Vodja tekmovanja je dolžan voditi točno evidenco o delu delegatov, kakor tudi skrbeti za
njihovo pravilno delegiranje.

15. člen

Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati »Pravilnik o delegatski službi v MNZ
Celje«, ki je bil sprejet na 22. redni seji IO MNZ Celje dne 20.06.2014. Ta pravilnik
začne veljati z dnevom sprejema le tega.

Celje, 30.03.2015
Predsednik IO MNZ Celje
Vlado Močnik
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