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PRAVILA TEKMOVANJA ZA POKAL MNZ (ČLANI IN MLADINCI) V TS 2019/20
1. člen (pravila)
Upoštevajoč načela Pravil nogometne igre, ki jih je sprejel International Football Association Board (IFAB),
veljajo za pokalne tekme (v nadaljevanju pokal MNZ) prilagoditve, ki jih vsebujejo ta pravila.
2. člen (pogoji za nastopanje)
Pogoj za nastopanje klubov v tekmovanjih MNZ je izpolnjevanje zahtev licenciranja in prijava kluba v
tekmovanje v Programu Regista. Klubi, ki niso licencirani in tekmujejo v pokalu MNZ Nova Gorica, morajo
izpolnjevati pogoje licenciranja na področju sledečih kriterijev:
- zadostno število registriranih igralcev skladno s Pravili igre.
- ustrezno igrišč in garderobe, ter opremljena pisarna
- trenerji z ustrezno licenco, predstavnik kluba, maser
- izobešene zastave
- osebo za pisanje zapisnika
V skladu z določili pravilnika NZS za licenciranje nogometnih klubov, lahko v tekmovanjih MNZ nastopajo le
tisti klubi, ki so si tekmovalno pravico pridobili s športnimi rezultati in so prijavljeni v tekmovanje.
V posebnih primerih, ki niso opredeljeni v pravilnikih NZS in MNZ Nova Gorica in sklepih organov NZS oz.
MNZ Nova Gorica, odloča glede lig IO MNZ na predlog mladinske komisije.
3. člen (igrišče)
VELIKOST IGRALNE POVRŠINE
Igrišče mora biti registrirano in mora imeti naslednje mere:
a) 100m–105m x 64m–68m
b) 100m–105m x 64m–68m, na štadionih, kjer igralne površine ni mogoče razširiti zaradi tehničnih razlogov
konstrukcijske narave, je lahko širina igrišča izjemoma 60m
IGRALNA POVRŠINA
Igralna površina mora biti:
- povsem ravna,
- v dobrem stanju,
- zelene barve

TRAVNATI ROB
Igralna površina mora imeti travnati rob, in sicer:
a) najmanj 1,5 m za igralne površine brez atletske steze;
b) najmanj 0,5 m za igralne površine z atletsko stezo;
KLOPI ZA REZERVNE IGRALCE
Klubi so dolžni imeti ustrezno velike (6 m = 12 sedežev) klopi.
ODDALJENOST IGRIŠČA OD OGRAJ ALI DRUGIH OVIR
Oddaljenost vzdolžnih in prečnih črt igralne površine od ograj ali drugih ovir najmanj 2 m; Zaščitna ograja ali
druge ovire, kot so npr. reklamni panoji, klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo, ipd., ne smejo biti pod
nobenimi pogoji:
- na mestih, kjer lahko ogrožajo varnost igralcev, uradnih oseb ali koga drugega;
- izdelani ali nameščeni na takšnih mestih, ali na način in iz materialov, ki ogrožajo igralce, uradne osebe in
druge udeležence;
- narejeni iz materialov, ki odsevajo svetlobo v takšni obliki, da lahko moti igralce, sodnike, druge uradne osebe
ali gledalce;
- postavljeni na način, ki bi oviral nemoteno evakuacijo udeležencev.
GARDEROBNI PROSTORI
Nogometni klub mora imeti na voljo najmanj 3 (tri) garderobe v velikosti najmanj 20 (dvajset) m2 .
DOVOLJENJE ZA IGRANJE
Nogometni klubi morajo pridobiti dovoljenje za igranje domačih tekem za tekoče tekmovalno leto najmanj 30
dni pred pričetkom prvenstva. Izjema pri tem določilu je dopustna le v primeru posebnega dovoljenja NZS.
4. člen (žoga)
Za pokalna tekmovanja mora klub domačin zagotoviti najmanj 3 (tri) kvalitetne žoge iste znamke in primerljive
kakovosti. Žoge morajo imeti eno od naslednjih oznak:
- 'FIFA approved',
- 'FIFA inspected' ali
- 'International Matchball Standards'.

5. člen (koledar tekmovanj, tekmovalni dnevi, rezultat tekma)
Tekmovanje se prične v septembru in konča v mesecu marcu.
Ekipe se v četrtfinalu pomerijo na eni tekmi, zmagovalci četrtfinala se pomerijo na eni tekmah polfinala, ekipi,
ki zmagata polfinalni tekmi se uvrstita v finale, kjer se igra ena tekma na nevtralnem igrišču, v kolikor to ni
mogoče se opravi žreb oz. na vnaprej določenem igrišču.

Tekmovalni dan je sreda.
V primeru neodločenega rezultata se takoj izvajajo enajstmetrovke.
6. člen (pravica nastopa)
Na tekmah članov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 17 let. S posebnim zdravniškim
mnenjem za nastopanje v članski kategoriji, ki mora biti vpisano v športni izkaznici, lahko na tekmah članov
nastopajo tudi igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 16 let.
Na tekmah mladincev lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 15 let in vso tekmovalno leto tudi
igralci, ki napolnijo 18 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo. S posebnim zdravniškim
mnenjem za nastopanje v mladinski kategoriji, ki mora biti vpisano v športni izkaznici, lahko na tekmah
mladincev nastopajo tudi igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 14 let.
7. člen (pogoji nastopanja na tekmi)
Na tekmah članov lahko nastopijo le registrirani igralci z veljavnimi športnimi izkaznicami, ki ustrezajo
identiteti igralca in veljavnim zdravniškim pregledom.
Na tekmah mladincev lahko nastopijo le registrirani igralci z veljavnimi športnimi izkaznicami, ki ustrezajo
identiteti igralca. Zdravniški pregled je priporočljiv, ni pa obvezen.
Na posamezni tekmi pokala je dovoljenih 5 (pet) menjav
Na tekmi lahko igra 1 (en) igralec, ki nima slovenskega državljanstva oziroma državljanstva držav EU. Delegat
je dolžan na zapisnik o tekmi obkrožiti igralca tujca.
Igralci, ki nastopajo v članskem pokalu MNZ, morajo biti zdravniško pregledani. Veljavnost zdravniškega
mnenja je 12 mesecev, če v mnenju ni določen krajši rok. Zdravniški pregled mora biti potrjen na predpisanem
obrazcu in vpisan v program Regista. Klub lahko predloži delegatu pred tekmo potrjen zdravniški pregled,
delegat pa v poročilo navede, da mu je bil predloženo zdravniško potrdilo z imeni igralcev.
8. člen (oprema)
Igralcem je dovoljeno igrati v nogometnih čevljih s plastičnimi ali gumijastimi podplati ali v športnih copatih.
Klub je dolžan v program Regista prijaviti svojo osnovno športno opremo in rezervno športno opremo. Rezervna
barvna kombinacija športne opreme mora biti čim bolj kontrastno nasprotna barvi športne opreme.
Domačin igra domače tekme v osnovni športni opremi, gostujoči klub pa mora imeti s seboj kontrastno
nasprotno barvo športne opreme. Priporočljivo je, da se kluba vnaprej dogovorita glede športne opreme.
Igralci, ki nastopajo na tekmah nosijo številke od 1 do 18. Prvi trije vratarji imajo praviloma številke 1, 12 in 22.
Višina številk na dresih je min. 25 cm.
9. člen (ime ekipe)
Ime ekipe je praviloma lahko sestavljeno največ iz dveh besed, od katerih je ena obvezno uradno ime
nogometnega kluba, pod katerim je vpisan v javni register pravnih oseb. Ime ekipe se pred tekmovanjem prijavi
pristojnemu vodstvu tekmovanj in mora biti znano na dan žrebanja tekmovalnih parov in se v času enega
tekmovalnega leta lahko spremeni samo enkrat – praviloma po končanem jesenskem delu prvenstva.
Imena ekip nogometnega kluba v tekmovanjih odobrijo organi MNZ.

10. člen (sodniki in delegat)
Na pokalnih tekmah so prisotni glavni sodnik, prvi pomočnik, drugi pomočnik in delegat tekme.
Za vsako prvenstveno tekmo odredi tekmovalni organ delegata tekme, ki je predstavnik organizatorja
tekmovanja in ima funkcijo glavnega nadzornika tekme s pravicami in obveznostmi po predpisih MNZ. Delegat
lahko hkrati na tekmi opravlja tudi funkcijo kontrolorja sojenja.
Sodniško delegatski stroški bodo poravnani preko MNZ Nova Gorica, na podlagi predhodno izstavljenih
računov klubom. Strošek kluba za sodniško delegatske stroške za posamezno člansko pokalno tekmo znaša
181€, za mladinsko pokalno tekmo pa 142€. V primeru, da se tekma ne odigra, se stroški uradnih oseb izplačajo
skladno s Sklepom o stroških neodigranih/odpovedanih tekem NZS.
Sodniško – delegatske stroške finala pokala (članski in mladinski) krije MNZ Nova Gorica.
11. člen (uradne osebe)
V uradni zapisnik je lahko vpisanih največ 7 (sedem) rezervnih igralcev in največ 5 (pet) članov strokovnega
vodstva, ki lahko v času tekme sedijo tudi na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo, in sicer:
- 7 (sedem) rezervnih igralcev,
- predstavnik kluba (obvezen)
- glavni trener (obvezen)
- pomočnik trenerja,
- zdravnik
- fizioterapevt/maser (obvezen)
Na poklanih tekmah je klub dolžan v zapisnik prijaviti predstavnika kluba, glavnega trenerja z veljavno licenco
in fizioterapevta/maserja, ostale uradne osebe pa v kolikor to sam želi. Prijavljene uradne osebe je klub dolžan
navesti v prijavi za tekmovanje. Osebe, ki niso predhodno prijavljene v programu Regista in potrjene strani
MNZ Nova Gorica ne morejo biti vpisane v zapisnik, niti ne smejo biti na klopi za rezervne igralce.
Klub domačin mora za varnost in zdravje igralcev na tekmi zagotoviti fizioterapevta/maserja, ki je dolžna ob
poškodbah pomagati tudi nasprotnikovim igralcem ter dežurno klubsko vozilo za prevoz poškodovanih oseb.
Na tekmi morajo biti prisotna nosila in dve osebi za prenos igralcev.
12. člen (trenerji)
Trenerji morajo biti prijavljeni v programu Regista in imeti za vodenje ekip ustrezno licenco ZNTS, izdano na
podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Za članske pokalne tekme se zahteva najmanj licenca B, za
mladinske pokalne tekme pa najmanj C licenca.
Tuji trenerji, ki niso državljani Republike Slovenije in prihajajo iz držav, ki imajo podpisano pogodbo o
priznavanju strokovne usposobljenosti s strani UEFA, morajo imeti ustrezni strokovni naziv in izdano licenco
ZNTS za tekmovalno obdobje. Za vodenje ekip v tekmovanjih NZS v mladinskih kategorijah morajo ob prošnji
za izdajo licence ZNTS predložiti ustrezno potrdilo o znanju slovenskega jezika na osnovni ravni in sklenjeno
pogodbo s klubom za najmanj eno tekmovalno leto. Trenerjem, ki so pridobili strokovno izobrazbo za pridobitev
ustrezne trenerske licence na šolanjih v Republiki Sloveniji, ni potrebno predložiti potrdila o znanju slovenskega
jezika na osnovni ravni.
13. člen (organizacija tekme in zapisnik o tekmi)
Predstavniki klubov so dolžni spisek igralcev, njihove športne izkaznice ter seznam uradnih oseb izročiti
delegatu srečanja najmanj 45 (petinštirideset) minut pred začetkom srečanja.

V zapisnik o tekmi se mora vpisati ime in priimek trenerja ter številko njegove licence. V kolikor ekipo vodi
trener, ki nima ustrezne licence, so delegati dolžni zahtevati od predstavnika kluba pisno izjavo o tem.
Zapisnik o tekmi se piše računalniško v programu Regista. Zapisnik piše delegat. Klub domačin mora zagotoviti
računalnik z odprtim modulom Regista za vpis podatkov o posamezni tekmi. Pred tekmo se izpiše in podpiše
prvo stran Zapisnika o tekmi.
Po končani tekmi mora domačin poslati v modul Regista izpolnjen, ter s strani delegata in sodnika, potrjen
zapisnik.
Delegat je v svojem poročilo dolžan priložiti podpisano prvo stran zapisnika o tekmi (skenirano) ali posredovati
po e-pošti ali original po pošti naslednji dan.
Prepovedano je točenje pijač v steklenicah in pločevinkah!
14. člen (pravila športnega obnašanja)
Pred začetkom in ob koncu tekme se morajo igralci in trenerja obeh moštev pozdraviti in rokovati na sredini
igrišča. Vsi trenerji so dolžni igralce navajati na igranje nogometa v skladu z 10 zlatimi pravili Fair playa.
15. člen (prehodne določbe)
V vseh ostalih primerih, ki niso navedeni v tem predpisu, se uporabljajo drugi pravilniki in predpisi MNZ Nova
Gorica, NZS, UEFA in FIFA.
16. člen (končna določba)
Ta pravila začnejo veljati ko so sprejeta na IO MNZ Nova Gorica.

Nova Gorica, 1.9.2019
Vodja tekmovanja: Nejc Jelen l.r.
Delegiranje sodnikov:. Uroš Bensa l.r.

