Navodila tekmovanja mlajših selekcij Medobčinske nogometne zveze Koper
ki ga je Izvršni odbor MNZ Koper, na svojem zasedanju dne 04.09. 2019 sprejel na predlog vodje tekmovanja MNZ
Koper.

I. Uvodne in splošne določbe
1. člen
(1) Vse javne tekme, ki jih vodijo organizatorji tekmovanj v Sloveniji se morajo igrati po Pravilih nogometne
igre, ki jih sprejema FIFA, sklepi IB, odločbah NZS ter drugih predpisih MNZ Koper.

2. člen
(1) Za javne tekme se šteje tekma, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
(a) se igra v okviru tekmovanja, ki ga vodi tekmovalni organ MNZ Koper,
(b) je javno objavljena ali reklamirana,
(c) na kateri se pobira vstopnina.

3. člen
(1) Za nemoten potek tekmovanja skrbijo organi MNZ Koper:
(a)
(b)
(c)
(d)

vodja tekmovanja za tekmovalni del,
disciplinski sodnik za disciplinsko problematiko,
sekretar za finančno in operativno poslovanje lige,
predsednik MDNS Koper za delegiranje sodnikov.

4. člen
(1) Kriteriji za nastop v tekmovanju mlajših selekcij MNZ Koper so naslednji:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

prijava v tekmovanje,
poravnane vse zapadle obveznosti do MNZ Koper,
poravnane vse zapadle obveznosti do službenih oseb (sodniki, delegati),
pravočasno plačilo tekmovalnega prispevka,
ustrezno igrišče,
dve ogrevani (ko je to potrebno) slačilnici s tuši in toplo vodo,
slačilnico s tušem in toplo vodo za sodnike,

(h) pokrite klopi za rezervne igralce ob vzdolžni črti, minimalne dolžine 6 metrov,
(i) trener z ustrezno licenco in predstavnik ekipe, ki mora biti prisoten na vsaki tekmi,
(j) oseba za nudenje prve pomoči v tekmovanjih selekcije U-15 mora biti ali dežurni zdravnik ali zdravstveni
delavec z najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali oseba s spričevalom za nudenje prve pomoči z 80
urnim tečajem RK Slovenije,
(k) oseba za nudenje prve pomoči v tekmovanjih selekcij U-9, U-11 in U-13 mora biti oseba z opravljenim
tečajem prve pomoči in opremljeno torbo za prvo pomoč,
(l) za prvo medicinsko pomoč mora poskrbeti klub domačin (gostujoča ekipa ni obvezna imeti svojega
zdravnika ali fizioterapevta), tako kot vozilo in šoferja za prevoz igralca, ki mu je potrebna nadaljna
zdravstvena oskrb,
(m) vsi ostali pogoji, ki jih določi IO MNZ Koper.

II. Finančne obveznosti
5. člen
(1) Klubi so dolžni v predpisanih rokih in predpisanem znesku poravnati vse finančne obveznosti do organov
tekmovanja:
(a)

tekmovalni prispevek za 1 tekmovalno sezono, ki se plača v 2 obrokih, za vodenje tekmovanja
• MNZ Koper U-15, 200,00 EUR;
• MNZ Koper U-13,
0,00 EUR;
• MNZ Koper U-11,
0,00 EUR;
• MNZ Koper U-9,
0,00 EUR;
(b) Kazni za disciplinske prekrške ekip
• neprihod na tekmo, 200,00 EUR;
• izstop ekipe iz tekmovanja pred pričetkom tekmovanja, 200,00 EUR;
• izstop ekipe iz tekmovanja med tekmovanjem, 250,00 EUR;
• nepravočasno posredovanje zapisnika tekme (ZAP.), 20,00 EUR;
• preložitev že delegirane tekme, 100,00 EUR
• prekinitev tekme po krivdi ekipe ali na pobudo enega od uradnih oseb, 200,00 EUR;
• najnižja kazen ekipe znaša 100,00 EUR, najvišja pa 500,00 EUR;
(c) pritožbena taksa na registracijo tekme in/ali disciplinsk ukrep, 100,00 EUR;
(d) za nadomestila uradnim osebam se uporabljajo bruto bruto zneski, ki ga je sprejel IO MNZ Koper. Stroški
sodnikov (potni stroški, nadomestilo za obrabo športne opreme, dnevnica):

Sodnik študent

neto

bruto

MNZ Koper U-15
MNZ Koper U-13
MNZ Koper U-11A (2x)
MNZ Koper U-11B (2x)
MNZ Koper U-9

27,54 eur
25,14 eur
22,96 eur
22,96 eur
/

46,00 eur
42,00 eur
38,35 eur
38,35 eur
/

Sodnik/popolno
zavarovana oseba

neto

bruto

MNZ Koper U-15
MNZ Koper U-13
MNZ Koper U-11A (2x)
MNZ Koper U-11B (2x)
MNZ Koper U-9

33,46 eur
30,55 eur
27,89 eur
27,89 eur
/

46,00 eur
42,00 eur
38,35 eur
38,35 eur
/

Sodnik/NEpopolno
zavarovana oseba

neto

bruto

MNZ Koper U-15
MNZ Koper U-13
MNZ Koper U-11A (2x)
MNZ Koper U-11B (2x)
MNZ Koper U-9

28,11 eur
25,66 eur
23,43 eur
23,43 eur
/

46,00 eur
42,00 eur
38,35 eur
38,35 eur
/

(2) Medobčinska nogometna zveza Koper bo klubom izstavila račun za sodniške stroške 4x v tekmovalni sezoni.
Klubi bodo prejeli računmob začetku jesenskega in spomladanskega dela(pavšal) ter po končanem jesenskem
in spomladanskem delu prvenstva(razlika).

(3) Neizpolnjevanje finančnih obveznosti se šteje kot disciplinski prekršek, ter se sankcionira v skladu z
Disciplinskim pravilnikom NZS.

III. Sistem tekmovanja in organizacija tekem

Tekmovanje MNZ Koper U-15
6. člen
(1) Prvenstvene tekme potekajo po ligaškem sistemu, ki ga določi vodstvo tekmovanja na osnovi prijavljenih
ekip. Prvak tekmovanja MNZ Koper U-15 prejme pokal in se uvrsti v kvalifikacije za popolnitev državnega
tekmovanja U-15 zahod. Napredovati ne morejo tisti klubi, ki že imajo ekipo v državnem tekmovanju U-15.
Praviloma napreduje lahko prvouvrščena ekipa, le izjemoma pa drugouvrščena ekipa, in sicer če se v
tekmovanje prijavita manj kot dva prvaka lig MNZ ali v primeru, da prvo uvrščeni klub tekmovanja v MNZ ne
napreduje, ker v Ligi U15 zahod ali vzhod že nastopa z eno ekipo.

7. člen
(1) Pravico nastopa v tekmovanju MNZ Koper U-15 imajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 12 let in vso
tekmovalno sezono tudi igralci, ki napolnijo 14 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalna sezona
pričela. Vsak igralec se mora identificirati s ustrezno športno izkaznico, ki jo sodnik pregledati pred
pričetkom tekme.
(2) V kolikor klub tekmuje v prvenstvu NZS in prijavi ekipo v tekmovanje MNZ Koper, lahko igrajo le tisti igralci,
ki v istem krogu(vikendu) niso igrali (šteje se vstop v igro) za ekipo v prvenstvu NZS.
(3) Igralni dan je sobota.
(4) Zdravniški pregled na tekmah, ki jih vodi MNZ Koper ni obvezen, je pa zaželjen. Štarši in klub so odgovorni
za zdravje igralcev.

(5) Na tekmi se lahko menjajo vsi igralci prijavljeni v zapisniku o tekmi. Zamenjani igralec nima več pravice
vstopa v igro.
(6) V vsaki ekipi lahko na posamezni prvenstveni tekmi nastopa med 18 prijavljenimi igralci za tekmo 3 igralci,
ki niso državljani Republike Slovenije oziroma EU.
(7) V roku 15 minut po končanem srečanju, mora klub domačin poslati zapisnik v informacijskem sistemu
regista.nz.si
(8) Delegiranje tekem posameznega kroga bo objavljeno najkasneje 5 dni pred terminom tekem kroga. Po tem
roku terminov in kraja igranja tekem ni več možno spreminjati.

8. člen
Igralni čas v tekmovanju MNZ Koper U-15 je 2 x 35 minut.

Tekmovanje MNZ Koper U-13

9. člen
(1) Prvenstvene tekme potekajo po ligaškem sistemu, ki ga določi vodstvo tekmovanja na osnovi prijavljenih
ekip.
(2) Igralni dan je nedelja.

10. člen
(1) Pravico nastopa v tekmovanju MNZ Koper U-13 imajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 10 let in vso
tekmovalno sezono tudi igralci, ki napolnijo 12 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalna sezona
pričela. Vsak igralec se mora identificirati s ustrezno športno izkaznico, ki jo sodnik pregledati pred
pričetkom tekme.
(2) Menjave igralcev so brez omejitve, kar pomeni, da isti igralec lahko večkrat vstopi v igro (t.i. leteče
menjave).
Menjave se vršijo na sredini igrišča ob prekinitvi igre z najavo sodniku. Najprej mora zapustiti igrišče igralec,
ki odhaja iz igre, nato lahko v igro vstopi nov igralec.
(3) V roku 15 minut po končanem srečanju, mora klub domačin poslati zapisnik v informacijskem sistemu
regista.nz.si
(4) Delegiranje tekem posameznega kroga bo objavljeno najkasneje 5 dni pred terminom tekem kroga. Po tem
roku terminov in kraja igranja tekem ni več možno spreminjati.

(5) Omejitve za igralce, ki niso državljani RS, ni.

(6) Pravico nastopa v tej kategoriji pa imajo tudi igralke, kin a dan tekme niso mlajše od 10 let in vso
tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo 13 let v koledarskem letu v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
(7) Ostale podrobnosti so v navodilih, ki jih je izdal Tehnični sektor NZS.
(8) Uporabljajo se pravila nogometne igre NZS in sicer:
(a) igralci imajo pravico nastopa kot je predpisano po Tekmovalnem pravilniku NZS;
(b) tekme se igrajo na zmanjšanem nogometnem igrišču. Igrišče je lahko začrtano ali pa kako drugače
označeno (klobučki) ;
(c) igralni čas tekme je 2 x 30 minut;
(d) igra se brez ofsajda
(e) odmor med polčasoma traja 10 minut;
(f) velikost vratarjevega prostora je 25 m x 10 m;
(g) velikost nogometnih vrat je 5 x 2 metra. Organizator tekme je dolžan poskrbeti za varno namestitev
nogometnih vrat in so moralno in kazensko odgovorni za primer nesreče;
(h) število prijavljenih igralcev ene ekipe za vsako tekmo je največ 18 in najmanj 9 igralcev, igra pa se 8 +1
(8 igralcev v polju in vratar). V igro morajo na vsaki tekmi vstopiti vsi prijavljeni igralci;
(i) vsako moštvo mora imeti na igrišču ob začetku tekme 9 igralcev. V kolikor ostane med tekmo na igrišču
le 6 igralcev, se tekma prekine;
(j) vse tekme se igrajo z žogo številka 5;
(k) igralcem je dovoljeno igrati v nogometnih čevljih s plastičnimi ali gumijastimi podplati. Igralci iste ekipe
morajo biti enotno oblečeni (izjema je le vratar);
(l) pred začetkom in ob koncu vsake tekme se morajo igralci obeh moštev pozdraviti in rokovati na sredini
igrišča, trenerja in sodnika pa ob igrišču;
(m) igralci morajo biti zdravniško pregledani (šolski zdravnik), klubi pa so odgovorni za njihovo zdravje in
zavarovanje. Vpis pregleda v športno izkaznico ni obvezen;
(n) na tekmah lahko nastopijo le registrirani igralci z veljavno športno izkaznico, ki ustreza identiteti
igralca. Identiteto ugotavlja sodnik pred začetkom tekme;
(o) tekme se igrajo po Pravilih nogometne igra in Fair playa;
(p) ekipa dobi za zmago 3 točke, neodločen rezultat pa 1 točko;
(q) poleg Pravil nogometne igre in zgoraj navedenih določil, se skladno upoštevajo tudi vsi ostali pravilniki
in predpisi Nogometne zveze Slovenije;
(9) V roku 15 minut po končanem srečanju, mora klub domačin poslati zapisnik v informacijskem sistemu
regista.nz.si
(6) Delegiranje tekem posameznega kroga bo objavljeno najkasneje 5 dni pred terminom tekem kroga. Po tem
roku terminov in kraja igranja tekem ni več možno spreminjati.

Tekmovanje MNZ Koper U-11

11. člen
(1) Tekmovanje je razdeljeno na 2 skupini. Skupina A, kjer tekmujejo klubi z dvema ekipama istočasno in
skupina B, kjer tekmujejo klubi z eno ekipo.
12. člen
(1) V skupini, kjer tekmujejo klubi z dvema ekipama se tekme igrajo tako, da igra vsaka ekipa enega moštva
proti vsaki ekipi nasprotnega moštva in sicer:
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

tekma A1:B1
tekma A2:B2
tekma A1:B2
tekma A2:B1

Menjave igralcev so brez omejitve, kar pomeni, da isti igralec lahko večkrat vstopi in izstopi iz igre.

13. člen
(1) V kolikor je bil igralec izključen na prvi tekmi srečanja, njegova ekipa naslednje srečanje prične ponovno s
sedmimi igralci, izključeni igralec pa naslednji tekmi od tiste, ko je bil izključen nima pravice nastopa;

14. člen
(1) Pravico nastopa v tekmovanju MNZ Koper U-11 imajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 8 let in vso
tekmovalno sezono tudi igralci, ki napolnijo 10 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalna sezona
pričela. Vsak igralec se mora identificirati s ustrezno športno izkaznico, ki jo sodnik pregledati pred
pričetkom tekme.
(2) Pravico nastopa v tej kategoriji pa imajo tudi igralke, kin a dan tekme niso mlajše od 8 let in vso tekmovalno
leto tudi igralke, ki napolnijo 11 let v koledarskem letu v katerem se je tekmovalno leto pričelo.
(3) Omejitve za igralce, ki niso državljani RS, ni.

(4) Pravico nastopa imajo le igralci z veljavno športno izkaznico, ki jo ugotovi sodnik z identifikacijo pred
pričetkom srečanja.
(5) Ekipa šteje 7 igralcev, od katerih je 1 vratar (6+1). V igro morajo na vsaki tekmi vstopiti vsi prijavljeni
igralci.
(6) Za nastop mora ekipa šteti najmanj 6 igralcev.

15. člen
(1) Tekme se igrajo na zmanjšanem nogometnem igrišču. Igrišče je lahko začrtano ali pa kako drugače označeno
(klobučki) ;
(2) Igralni čas tekme je 2 x 20 minut
(3) Velikost vratarjevega prostora je 25 x 10 m
(4) Velikost nogometnih vrat je 5 x 2 metra.
(5) Tekme v kategoriji U-11 se igrajo z žogo velikosti številka 4.
(6) Pred začetkom in ob koncu vsake tekme se morajo igralci obeh moštev pozdraviti in rokovati na sredini
igrišča, trenerja in sodnika pa ob igrišču;

16. člen
(1) V skupini A je igralni čas vsake tekme 20 minut z 10 minutnim odmorom, v skupini B je igralni čas 2 x 20
minut z 10 minutnim odmorom.

17. člen
(1) Igralci igrajo v copatih ali v nogometnih čevljih z plastičnimi ali gumijastimi podplati.

18. člen
(1) Tekmo sodijo sodniki. V primeru, da delegirani sodnik ne pride na tekmo, pa sodi eden od trenerjev ali
druga uradna oseba. Soglasje glede sodnika mora biti napisano in podpisano pred tekmo.

19. člen
(2) V roku 15 minut po končanem srečanju, mora klub domačin poslati zapisnik v informacijskem sistemu
regista.nz.si

(1) Delegiranje tekem posameznega kroga bo objavljeno najkasneje 5 dni pred terminom tekem kroga. Po tem
roku terminov in kraja igranja tekem ni več možno spreminjati.

VI. Prehodne in končne odločbe
20. člen
(1) Za vse kar ni izrecno navedeno v teh Navodilih, se uporabljajo določila Tekmovalnega in Disciplinskega
Pravilnika NZS, ki jih je izdala NZS ter vsa ostala pisna navodila, ki jih predpiše vodstvo tekmovanja MNZ
Koper.

Borut Knafelc l.r.
predsednik

Darko Ćavar
vodja tekmovanja

