Na podlagi 27. člena Statuta MNZ Celje, je IO MNZ Celje na svoji 18. redni seji dne 01.08.2022 sprejel

Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati klubi, da
lahko nastopajo v tekmovanjih v organizaciji MNZ Celje
1. člen
S tem pravilnikom so predpisani minimalni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati nogometni klubi, da lahko prijavijo
svoje ekipe v tekmovanja, ki jih organizira MNZ Celje.
2. člen
V kolikor nogometni klubi ne izpolnjujejo kriterijev, ki jih predpisuje ta pravilnik, ne morejo nastopati s svojimi
ekipami v tekmovanjih, ki jih organizira MNZ Celje.
3. člen
Strokovni kader v klubih
Nogometne ekipe v posameznih kategorijah, lahko vodijo trenerji, ki imajo najmanj naslednjo nogometno
izobrazbo:
ČLANI
VSE OSTALE KATEGORIJE

trener B
trener C
4. člen

Klubi, ki želijo nastopati v članski ligi MNZ Celje, morajo imeti še najmanj tri mlajše selekcije (U9-U19).
5. člen
Igrišča
Igralna površina nogometnih igrišč mora zadovoljevati naslednjim zahtevam:
Igralna površina mora biti ravna in v celoti pokrita s travo ali umetno travo
Minimalne mere igrišča
Vzdolžne črte morajo biti oddaljene od vseh objektov minimalno
Prečne črte morajo biti oddaljene od vseh objektov minimalno
V kolikor so objekti bližje od minimalno določenih oddaljenosti, morajo biti ti zaščiteni
najmanj z 10 cm zaščitno peno ali stiroporom
Pokrite klopi za rezervne igralce in vodstva ekip (za 12 oseb)
Pokrit prostor za delegata s sedežem
Vse oznake na igrišču morajo biti iz materialov, ki niso škodljivi zdravju
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6. člen
Garderobni prostori
Garderobni prostori morajo biti čisti, svetli, zračni in grajeni iz materialov, ki niso škodljivi zdravju. Električne in
plinske napeljave v njih, morajo biti grajene in vzdrževane v skladu s predpisi o varstvu za take prostore.
Prostori morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
Število garderobnih prostorov za ekipe – minimalno
Minimalna velikost posamezne garderobe – minimalno
Število tušev s toplo in mrzlo vodo – minimalno
Ločena garderoba za sodnike s tušem, s toplo in mrzlo vodo
Sanitarije za igralce, vodstva obeh ekip in sodnike

2
15 m2
4
8 m2
LAHKO SKUPNE

7. člen
Ostali prostori in oprema
Pisarna za delegata tekme
Drogovi za zastave ob igrišču z ustreznimi zastavami – minimalno
Table s številkami za menjavo igralcev
Ustrezne žoge za igranje tekme
Žoge ustrezne barve za igranje v snegu
Vodja varnosti
Minimalno število rediteljev, skupaj z vodjo varnosti
Vsaka tekma mora biti prijavljena ustreznemu organu glede na zakonodajo
Oseba medicinske stroke z ustrezno opremo
Vozilo za nujni primer prevoza do ambulante ali bolnice
Računalnik z ustrezno programsko opremo in tiskalnikom
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8. člen
Neizpolnjevanje določb tega pravilnika, ali dajanje netočnih informacij ter podatkov v zvezi z njim, se kaznuje z
denarno kaznijo najmanj 100 €.
9. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem ko ga sprejme IO MNZ Celje, uporablja pa se od TL 2022/2023 naprej. Z
dnem veljavnosti tega pravilnika, preneha veljati »Pravilnik o minimalnih pogojih«, ki je bil sprejet 20.06.2014.
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