Navodila tekmovanja EPNL U-19
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) Osnova za tekmovanje je tekmovalni pravilnik NZS, s temi Navodili pa se določijo posebnosti za tekmovanje
ekip kategorije U-19 v Enotni primorski nogometni ligi U-19 (v nadaljevanju EPNL U-19).

2. člen

(1) V EPNL U-19 lahko nastopajo ekipe klubov kategorije U-19, ki so člani MNZ Koper in/ali MNZ Nova Gorica.
(2) V kolikor klub tekmuje v prvenstvu NZS in prijavi v tekmovanje v EPNL U-19 drugo ekipo, navedena ekipa
nima pravice napredovanja v višji rang tekmovanja.
(3) 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.

(4) Kriteriji za nastop v EPNL U-19 so naslednji:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

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,
pokrite klopi za rezervne igralce ob vzdolžni črti, minimalne dolžine 6 metrov,
trener z ustrezno licenco in predstavnik ekipe, ki mora biti prisoten na vsaki tekmi,
oseba za nudenje prve pomoči 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)

vsi ostali pogoji, ki jih določi MNZ Koper.

3. člen

(1) Tekmovanje v EPNL U-19 vodi MNZ Koper.
(2) Koordinacijski odbor, ki ga sestavljajo predsednika obeh MNZ ter vodja tekmovanj v obeh MNZ, skrbi in
koordinira delo ter rešuje morebitne zaplete.
(3) Na sejo odbora so lahko vabljeni tudi drugi člani.
(4) 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.

(5) Drugostopenjski organ v primeru pritožb na odločitev zgoraj navedenih organov, ki vodijo tekmovanje EPNL
U-19 je Komisija za pritožbe MNZ Koper.
(6) Vse dopise v zvezi s tekmovanjem morajo nogometni klubi ter drugi organi nogometnih organizacij nasloviti
na e-naslov info@mnzkoper.com.

II. Sistem tekmovanja, napredovanje
4. člen

(1) Tekmovanje poteka po ligaškem sistemu.
(2) Igralni dan je sobota ali nedelja. Če ekipa želi odigrati tekmo na drug dan, mora poslati vlogo za preložitev
tekme (najkasneje sedem(7) dni pred tekmo) in pridobiti pisno soglasje nasprotnika ter potrdilo vodje
tekmovanja.
(3) Tekmovanje poteka v skladu s tekmovalnim koledarjem, ki ga sprejeme IO MNZ Koper ter glede na pare, ki
jih z žrebom določi organizator. Tekmovanje je razdeljeno na jesenski in spomladanski del.

5. člen

(1) Ekipa, ki osvoji 1. mesto v EPNL U-19:
(a) postane prvak tekmovanja EPNL U-19,
(b) prejme ustrezen pokal.
(2) Po sklepu IO NZS se vodi skupna lestvica ekip v tekmovanjih EPNL U-19 in EPNL U-17.
(3) Skupno število točk pomeni seštevek točk vseh udeleženih ekip v tekmovanju.

(4) Najbolje uvrščena ekipa na skupni lestvici v tekmovanjih EPNL U-19 in EPNL U-17 pridobi pravico nastopa v
kvalifikacijah za popolnitev 2. SML - zahod in 2. SKL - zahod.

III. Organizacija tekem
6. člen

(1) Klub domačin je dolžan na srečanjih EPNL U-19 poskrbeti za varnost igralcev, sodnikov, delegata in drugih
uradnih oseb ter gledalcev.
(2) Tekma se lahko odigra le na nogometnih igriščih, ki so registrirana od pristojnih organov MNZ Koper in MNZ
Nova Gorica:
(a)

na vsaki tekmi mora klub domačin izobesiti na vidno mesto državno zastavo Republike Slovenije, zastavo
MNZ Koper ali zastavo NZS;
(b) klub domačin mora poskrbeti za prvo medicinsko pomoč na tekmi (dežurni zdravnik, zdravstveni delavec
z najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali osebo s spričevalom za nudenje prve pomoči z 80 urnim
tečajem Rdečega križa Slovenije);
(c) klub domačin mora zagotovili vozilo in šoferja za prevoz igralca, ki mu je potrebna nadaljnja
zdravstvena oskrba;
(d) klub domačin mora zagotoviti osebo za pisanje zapisnika o tekmi z računalniškim programom Zapisnik;
(e) na vsakem srečanju mora klub domačin pred tekmo sodniški trojki predati najmanj 3 enako kvalitetne
žoge, s katerimi se bo srečanju odigralo. Klub domačin lahko za nemoten potek srečanja zagotovi tudi
več enakih kvalitetnih žog;
(f) Po koncu tekme, najkasneje 15 minut po odigrani tekmi, se mora potrjen zapisnik poslati v programu
regista.nzs. Prvo stran zapisnika, kjer je potrebno zagotoviti podpise prejme sodnik tekme, ki jo hrani
do konca prvenstva.

(3) 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.

7. člen

(1) Vsi nastopajoči igralci na prvenstvenih tekmah morajo imeti ustrezno športno izkaznico in veljaven
zdravniški pregled.

8. člen

(1) Na tekmah EPNL U-19 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.
(2) V vsaki ekipi lahko na posamezni prvenstveni tekmi nastopajo med 18 prijavljenimi igralci za tekmo 3 igralci,
ki niso državljani Republike Slovenije oziroma EU.

(3) Vodstva ekip so dolžna sama voditi evidenco o disciplinskih kaznih, suspenzih in preverjati pravico nastopa
posameznega igralca. Vodstvo tekmovanja bo sprotno obveščalo o prejetih javnih opominih ter prepovedih
nastopanja za posameznega igralca.
(4) Klub lahko vodijo trenerji, ki imajo najmanj licenco C potrjeno za tekoče leto.

9. člen

(1) Dotični klub oziroma posameznik imata pravico do pritožbe na tekmo. Pritožbo z ustrezno obrazložitvijo je
potrebno vložiti vodju tekmovanja pisno v 2 dneh po odigrani tekmi. Pritožba je pravočasno vložena, če je
oddana najkasneje zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je v tem roku tudi plačana
pritožbena taksa v višini 100,00 EUR na transakcijski račun MNZ Koper.
(2) Pritožbo zoper sklep vodje tekmovanja je potrebno vložiti 8 dni od objave sklepa na spletnem mestu MNZ
Koper.
(3) Pritožba zoper sklep disciplinskega sodnika je potrebno vložiti pisno v 3 dneh od objave sklepa s tem, da
pritožba ne zadrži izvršitve kazni.
(4) Navedeni pritožbi zoper sklep disciplinskega sodnika in/ali zoper sklep vodja tekmovanja je potrebno vložiti
na Komisijo za pritožbe. Pritožba je pravočasno vložena, če je oddana najkasneje zadnji dan pritožbenega
roka priporočeno po pošti in je v tem roku plačane pritožbo taksa v višini 100,00 EUR na transakcijski račun
MNZ Koper.
(5) Zoper odločitev vodje tekmovanja v zvezi z organizacijo tekmovanja, ki jih definirajo 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15. In 16. člen Tekmovalnega pravilnika NZS ni pritožb. Ravno tako ni pritožb na sklep disciplinskega
sodnika o suspenzu.

IV. Finančna določila
10. 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, 300,00
EUR;
(b) Kazni za disciplinske prekrške ekip:
• neprihod na tekmo, 250,00 EUR;
• izstop ekipe iz tekmovanja pred pričetkom tekmovanja, 300,00 EUR;
• izstop ekipe iz tekmovanja med tekmovanjem, 500,00 EUR;
• nepravočasno posredovanje zapisnika tekme (regista.nzs), 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) kazen za disciplinske prekrške, ki jih izreče disciplinski sodnik MNZ Koper za igralce, trenerje in uradne
osebe so najmanj 50,00 EUR in največ 150,00 EUR;

(d) pritožbena taksa na registracijo tekme in/ali disciplinsk ukrep, 100,00 EUR;
(e) 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/popolno
zavarovana
oseba

neto

bruto

Sodnik/NEpopolno
zavarovana
oseba

neto

bruto

Glavni sodnik

48,73
eur
34,91
eur
34,91
eur

67,00
eur
48,00
eur
48,00
eur

Glavni sodnik

40,94
eur
29,33
eur
29,33
eur

67,00
eur
48,00
eur
48,00
eur

Sodnik/študent

neto

bruto

Glavni sodnik

40,11
eur
28,73
eur
28,73
eur

67,00
eur
48,00
eur
48,00
eur

Pomočnik
Pomočnik

Pomočnik
Pomočnik

Pomočnik
Pomočnik

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).

(2) V primeru, da se tekma ne odigra oziroma, da se prekine se glede plačevanja stroškov upošteva Sklep o
kritju stroškov posameznih klubov, ki jih je sprejel IO NZS in je objavljen na spletni strani NZS.
(3) Neizpolnjevanje finančnih obveznosti se šteje kot disciplinski prekršek, ter se sankcionira v skladu z
Disciplinskim pravilnikom NZS.

V. Fair play
11. člen
Pred tekmo morajo sodniki na igrišču zagotoviti izvedbo Fair Play pozdrava z rokovanjem igralcev in
sodnikov po predpisanem protokolu.

VI. Prehodne in končne odločbe
12. 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 l.r.
vodja tekmovanja

