MNZ NOVA GORICA
Gradnikove brigade 47, p.p. 251
5000 Nova Gorica

NAVODILA IN OPOZORILA ZA EPNL
ZAPISNIK O TEKMI :
Predstavnika ekip sta dolžna najmanj 60 minut pred začetkom tekme delegatu izročiti:
-

Spisek »Prijava ekipe za tekmo«,

-

športne izkaznice,

-

veljavno licenco trenerja (»B« ali višjo).

Zapisnik o tekmi se izpolnjuje računalniško v programu Regista.
Na zapisniku morajo biti vpisani na prvih enajstih (11) mestih igralci, ki bodo tekmo začeli
(prva postava). Pred tekmo se natisne:
- list 1, kjer je potrebno zagotoviti predvidene podpise. Podpisan original list 1 dobi delegat.
Po koncu tekme se zapisnik dokonča, sodnik in delegat s svojima PIN kodama to
potrdita ter se nato potrjen zapisnik pošlje v program Regista.
Delegat doma ustrezno dokonča poročilo o organizaciji tekme, Fair-Play poročilo ter
morebitno Poročilo o izključitvi ali incidentu ter jih pošlje v program Regista.
Delegat mora podpisane original 1 strani »Zapisnika o tekmi« poslati prvi delovni dan
dopoldne na naslov vodstva tekmovanja:
Medobčinska nogometna zveza Nova Gorica,
Gradnikove brigade 47 ali p.p. 251, 5000 Nova Gorica.
Poročilo o izključitvi ali prijavi izpolnita glavni sodnik in delegat, če je pri odločitvi
sodeloval pomočnik sodnika pa tudi on. V primerih incidentov ali v drugih spornih
situacijah, morajo poročila izdelati in poslati vse uradne osebe.
Izključeni igralec, uradna oseba ali zainteresirani klub ima pravico v roku 48 ur po
odigrani tekmi, dostaviti organizatorju tekmovanja pisno izjavo o izključitvi ali prijavi.
Obrazci, ki so potrebni za tekme, propozicije tekmovanja in navodila so objavljeni na spletni
strani MNZ Nova Gorica – www.mnznovagorica.si. Veljavni pravilniki NZS in ostali
predpisi so objavljeni na spletni strani NZS - www.nzs.si.

SPOROČANJE REZULTATOV
Predstavnik gostiteljev tekme EPNL ČLANI MORA TAKOJ /v roku 15 minut po
končani tekmi/ javiti rezultate na GSM 031 613 907 – Ciril Tomšič.
FAIR PLAY
Pred tekmo morajo sodniki na igrišču zagotoviti izvedbo Fair Play pozdrava z rokovanjem
igralcev in sodnikov po predpisanem protokolu. Delegati na to obvezo pred tekmo
opozorijo predstavnika obeh ekip in sodnike.
PRAVICA NASTOPA
Na tekmi lahko nastopijo le igralci za katere je predložena veljavna športna izkaznica. Ravno
tako mora biti v modul Regista vpisan zdravniškim pregledom, ki velja 12 mesecev, če na
njem ni zdravnik zapisal krajšega roka. V primeru da zdravniški pregled ni vpisan v modul
Regista lahko klub delegatu predloži obrazec NZS z vpisanim zdravniškim pregledom za
posameznega igralca. V nasprotnem primeru delegat igralca ne sme vpisati na zapisnik.
Med prijavljenimi igralci vsake ekipe sta lahko dva (2) igralca tujca, ki nista državljana
republike Slovenije ali katere druge države EU. Taki igralci morajo biti na zapisniku o tekmi
list 1, označen ((T) oz. obkrožen, če na izpisu ni oznake).
Na tekmi lahko vsaka ekipa zamenja največ PET (5) igralcev. Menjave je potrebno izvesti z
ustreznim obrazcem za menjavo igralcev.
URADNE OSEBE IN SLUŽBE POTREBNE ZA NEMOTEN POTEK TEKME
Na klopi minimalne dolžine 7 m, sme sedeti največ 12 oseb (7 + 5) in sicer le tisti, ki so
vpisani na Zapisnik o tekmi list 1. Uradne osebe (največ 5), morajo imeti priponke z
napisanim lastnim imenom in priimkom in funkcijo v kateri nastopajo! V tehničnem
prostoru je kajenje prepovedano!
Taktična navodila igralcem lahko iz označenega tehničnega prostora daje posamično vsaka
od uradnih oseb, vendar istočasno le ena od njih in to na korekten in športen način.
Za zagotovitev ustrezne zdravstvene zaščite mora klub domačin zagotoviti osebo medicinske
stroke, ki mora svojo zdravstveno sposobnost dokazati z ustreznim dokazilom. Klub
domačin mora zagotoviti opremljen prostor za prvo pomoč in vozilo za nujni prevoz do
ustrezne zdravstvene ustanove. Priporočljivo je da gostitelj zagotovi tudi dve dovolj močni
osebi z nosili.
Na tekmi mora biti ves čas prisotnih vsaj ŠEST (6) pobiralcev žog oblečenih v enotno
športno opremo ali markirne majice enake barve. Na razpolago morajo biti najmanj TRI
(3) kvalitetne žoge, priporočljivo pa je, da ima vsak pobiralec eno (1).

RAZNA OPOZORILA
Na tekmah morajo biti na drogove obešene zastave: R Slovenije, po možnosti pa tudi NZS in
FAIR PLAY!
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Na podlagi 12. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola je prepovedana prodaja in
ponudba alkoholnih pijač v športnih objektih eno (1) uro pred začetkom in med
prireditvijo!
Osebam, ki so pod vplivom alkohola, organizator (klub domačin) ne sme dovoliti vstopa na
stadion (49. člen Zakona o športu).
Na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična in druga sredstva,
zaradi katerih bi bila lahko ogrožena varnost športnikov in gledalcev!
Opozarjamo vse na spoštovanje naslednjih predpisov: »Zakon o športu (UL 22/1998)«,
»Zakon o javnih zbiranjih (UL 59/2002)«, »Zakon o omejevanju porabe alkohola (UL
15/2003)«, »Hišni red na športnih in drugih javnih prireditvah« in »Varnost na
stadionih«.

STROŠKI TEKME (POTNI STROŠKI, TAKSA, DNEVNICA…) – NETTO ZNESKI
Glavni sodnik / Pomočnik / Pomočnik / Delegat

69 / 54 / 54 / 54 €
Navedeni zneski so netto, klub pa jih je dolžan plačati v skladu z zakonodajo.
Delegati in sodniki naj imajo podatke o svojih transakcijskih računih vedno pri sebi, da
jih bodo predložili klubu.
Delegat naj v zapisniku o tekmi zapiše način plačila sodniških in delegatskih stroškov.
Nova Gorica, 01.09.2016
Vodja tekmovanja EPNL
Otmar Komel l.r.

