Na podlagi 9. člena Statuta Medobčinske nogometne zveze Ljubljana in 8. člena Tekmovalnega pravilnika
NZS je Izvršni odbor na svoji 20. dopisni seji dne 18. 7. 2022 sprejel naslednji čistopis:

TEKMOVALNIH PROPOZICIJ
ZA TEKMOVANJE EKIP V LIGAH MNZ LJUBLJANA
I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Osnova za tekmovanje je tekmovalni pravilnik NZS, s temi propozicijami pa se določijo posebnosti znotraj
tekmovanj v MNZL.
2. člen
Določila teh propozicij veljajo za tekmovanja vseh starostnih igralskih kategorij, kolikor ni pri posameznih
členih izrecno določeno, da veljajo samo za tekmovanje določene starostne kategorije.

II. SISTEM TEKMOVANJA
3. člen
Tekmovanje za prvenstvo ekip za vse igralske kategorije v MNZL poteka:




v prvi ligi z največ 14 ekipami ter
v eni ali več ligah stopenjskega tekmovanja (to je z izpadanjem ali napredovanjem), šteti pa morajo
najmanj 6 in največ 14 ekip
IO MNZ L lahko s posebnim sklepom določi drugačno število ekip opredeljenih v prejšnjih dveh
alinejah
4. člen

Oblikovanje lig za vse igralske kategorije opravi za vsako tekmovalno leto Izvršni odbor MNZL na predlog
tekmovalnega organa, ki pa mora biti zasnovan na uspešnosti ekip v prejšnjem tekmovalnem letu in ob
upoštevanju določb teh propozicij.
Ekipe so se dolžne pisno prijaviti na poziv tekmovalnega organa v razpisanem roku.
Ekipa, ki se je že prijavila za naslednje tekmovalno leto, pa po končanem razpisnem roku odstopi, bo
disciplinsko obravnavana, razen v primeru višje sile zaradi verodostojno dokazane okužbe igralca s COVID19..
V kolikor klub prijavi dve ekipi v isti starostni kategoriji, mora najmanj 14 dni pred začetkom tekmovalne
sezone vodji tekmovanja predložiti seznam igralcev, ki bodo igrali za prvo oziroma drugo ekipo. Igralci
lahko igrajo samo v tisti ekipi za katero so prijavljeni. 14 dni pred pričetkom spomladanskega dela
prvenstva lahko klubi spremenijo seznam igralcev in o tem obvestijo vodjo tekmovanja.
V kolikor klub tekmuje v prvenstvu NZS in prijavi v tekmovanje MNZ Ljubljana v ligo starejših dečkov, lahko
klub s svojo ekipo nastopa največ v drugi kakovostni skupini brez možnosti napredovanja v prvo
kakovostno skupino MNZ Ljubljana.
Poleg tega velja še dodatna omejitev, da za navedeno ekipo, ki nastopa v MNZ Ljubljana lahko igrajo samo
tisti igralci, ki v istem krogu niso igrali za ekipo v prvenstvu NZS. 3 (trem) rezervnim igralcem vhodnega
letnika, ki v istem krogu igrajo tekmo U-15 državnega ranga se dovoli nastop tudi v MNZ ligi v kolikor klub
ima svojo ekipo v MNZ prvenstvu.
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V MNZ Ljubljana v kategoriji U-15 lahko igrajo samo tisti igralci, ki v istem krogu niso igrali
za ekipo v isti kategoriji v prvenstvu MNZL. 3 (trem) rezervnim igralcem vhodnega letnika, ki
v istem krogu igrajo tekmo U-15 1. ali 2. lige se dovoli nastop tudi v 2. ali 3. ligi v kolikor klub
ima svojo drugo ekipo v MNZ prvenstvu.
Dodatna omejitev velja za naslednje kategorije: člani, mladinci, kadeti in starejši dečki.
V kolikor je prvenstvo NZS že končano, tekmovanje v MNZL pa še poteka igralci, ki so v tekmovanju NZS
igrali v zadnjem krogu, do konca prvenstva MNZL nimajo pravice igrati na tekmah v isti kategoriji.
5. člen
Vse ekipe iste vrste starostnega tekmovanja v prvenstvu MNZL ali višje, so dolžne sodelovati v pokalnem
tekmovanju, če je v tekmovalnem letu razpisan in se brez prijave uvrstijo v to tekmovanje.
Tekmovalni organ z žrebom določi, katere ekipe bodo pričele tekmovanje v pred krogu oziroma katere
ekipe bodo vključene v prvem krogu.
6. člen
Za izvedbo tekmovanja imenuje IO MNZL vodjo tekmovanja in njegovega namestnika, za sankcioniranje
disciplinskih prekrškov pa disciplinskega sodnika in njegovega namestnika.
Vsaka odločitev navedenih pooblaščenih oseb se smatra kot odločitev na prvi stopnji.
7. člen
Vse dopise v zvezi s tekmovanji morajo klubi in drugi zainteresirani dejavniki nasloviti na MNZ Ljubljana s
pripisom naziva tistega organa, na katerega se zadeva nanaša.

III. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
8. člen
Tekmovanja se odvijajo po koledarju tekmovanj MNZL, ki ga za jesensko in pomladansko sezono posebej
sprejme IO MNZL na predlog tekmovalnega organa.
Koledar tekmovanj se objavi na spletni strani MNZL.
9. člen
Odrejanje prvenstvenih tekem za posamezne kroge mora biti objavljeno najmanj 8 dni pred odigranjem, v
nujnih primerih pa najmanj 5 dni pred odigranjem tekme.
Praviloma morajo biti vse tekme iste igralske kategorije odigrane sočasno. Pod pojmom sočasnost se
razume odigranje tekme v soboto oziroma nedeljo istega zaključka tedna.
10. člen
Tekmovanja v vseh starostnih kategorijah potekajo praviloma po dvojnem točkovnem sistemu, kjer mora
biti vsaka ekipa enkrat gostitelj in enkrat gost.
V ligi z 7 ali 8 ekipami poteka tekmovanje praviloma tri krožno oziroma v ligah s 6 ekipami štiri krožno.
V posamezni starostni kategoriji lahko poteka tekmovanje v več skupinah s tem, da se igra v jesenski sezoni
dvokrožno. Na osnovi rezultatov pa se v pomladanski sezoni v novo sestavljenih skupinah igra dvokrožno
za razvrstitev v posamezni starostni kategoriji.
11. člen
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Tekmovalni organ izjemoma preloži po koledarju odrejeno tekmo, če ena od ekip v rednem tekmovanju
upravičeno zaprosi za preložitev. Za preložitev ekipa lahko zaprosi, če sta najmanj dva igralca povabljena v
katerokoli reprezentanco v okviru nogometne organizacije. Za preložitev je upravičena tudi ekipa, ki se
prijavi na mednarodni turnir, če je pred prijavo pridobila pisno soglasje vodje tekmovanja.
Kluba se lahko dogovorita o preložitvi posamezne tekme, če predložita pisno soglasje najmanj 12 dni pred
s koledarjem določenim dnevom odigranja tekme.
V kolikor se kluba pisno dogovorita o preložitvi posamezne tekme po že odrejeni tekmi, bo vodja
tekmovanja tak dogovor upošteval le, če bo klub predlagatelj preložitve predhodno MNZL plačal stroške
povezane s preložitvijo v višini 20,00 EUR.
Če se kluba dogovorita za prestavitev tekme sta dolžna tekmo nadomestiti do zaključka prvenstva (zadnji
krog po koledarju). V kolikor preložena tekma ostane neodigrana se uvede disciplinski postopek za
neprihod na tekmo za obe ekipi.
Rok iz drugega odstavka tega člena in stroški iz tretjega odstavka tega člena ne veljajo v primeru preložitev
ali neodigranja zaradi COVIDA – 19.

IV. SODNIKI
12. člen
Tekme sodijo sodniki, ki so včlanjeni v DNSL. V primeru, da le-ti ne želijo soditi pa tekme lahko sodijo
sodniki, ki so člani katerekoli druge sodniške organizacije.
Komisar za odrejanje sodnikov, se ob pomanjkanju sodnikov opredeli tako, da na posamezne tekme
starejših dečkov odredi dva sodnika.
13. člen
Za tekmovalno kategorijo članskih ekip v okviru MNZL se oblikuje lista sodnikov.
Listo sprejme DNSL in jo predloži v potrditev IO MNZL.

V. TRENERJI
14. člen
Za posamezne tekmovalne kategorije predpiše IO MNZL na predlog trenerske organizacije pogoje, pod
katerimi lahko trener strokovno vodi ekipo na posamezni tekmi.
15. člen
Na vseh prvenstvenih in pokalnih tekmah ekip vseh starostnih kategorij, mora biti prisoten trener z
veljavno licenco, ki jo določi IO MNZL na osnovi 14. člena teh propozicij. Če ekipa ne prijavi trenerja z
veljavno licenco oziroma ni prisoten, mora delegat, oziroma sodnik kadar ni delegata, tako nepravilnost
ugotoviti in zapisati v svojem poročilu. Disciplinski organ bo odločal s skladu z 45. členom teh propozicij.
Kolikor je trener, ki je vodil posamezno starostno kategorijo ekipo kaznovan s strani disciplinskega sodnika,
lahko klub v roku 30 dni pridobi novega trenerja. V tem času obveza iz prvega odstavka tega člena ne velja.

VI. ORGANIZACIJA TEKEM
16. člen
Vsak klub je dolžan že pred pričetkom tekmovanja organizatorju tekmovanja za vsako sodelujočo ekipo
sporočiti naslednje podatke:
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osnovno in nadomestno barvo dresov, v katerih bo ekipa nastopala na prvenstvenih tekmah;
ime in priimek ter naslov predstavnika ekipe s telefonsko številko in elektronskim naslovom
za primere nujnih sporočil.

Klub, ki organizatorju tekmovanj ni sporočil podatkov o barvi dresov, nima zagotovljene pravice nastopa v
dresih sicer izbrane barve na domačem igrišču, če nastopi gostujoča ekipa v enakih.
Klub prijavljene barve dresov v času tekmovalnega leta brez soglasja organizatorja tekmovanja ne more
spreminjati.
Podatke iz prvega odstavka tega člena se objavi na spletni strani MNZL.
17. člen
Vodstvo ekipe, ki je na prvenstveni tekmi v vlogi gostitelja, je poleg obveznih obrazcev za poročanje s tekme
dolžno zagotoviti:





izvod veljavnega tekmovalnega pravilnika NZS,
izvod teh propozicij in
ustrezno dokazilo o registraciji igrišča.
Obvezno urediti vse s predpisi, smernicami in priporočili državnih organov, NIJZ, NZS in MNZ L
zahtevane prijave, dovoljena, evidence ter izvesti vse potreben tehnične in druge zahteve povezane
s preprečevanjem širjenja COVID-19, ali drugih nalezljivih bolezni.
18. člen

V tekmovanju Regionalne ljubljanske lige in mladinskih ligah MNZ Ljubljana je najmanjša dovoljena
dimenzija igrišča 95 metrov x 55 metrov. V tekmovanju ostalih kategorij MNZ Ljubljana pa je najmanjša
dovoljena dimenzija igrišča 90 metrov x 45 metrov. V tekmovanju U-13 je najmanjša dovoljena dimenzija
igrišča 57 metrov x 45 metrov.
19. član
Za vsako prvenstveno tekmo članskih in mladinskih ekip mora vodstvo kluba-gostitelja zagotoviti potrebno
število rediteljev z vidno oznako.
Ne glede na to, kolikšno število rediteljev je po oceni vodstva kluba, ki je organizator tekme, potrebno imeti
na posamezni tekmi za zagotovitev reda in varnosti, morajo biti:
a) na ograjenih igriščih (z mrežo visoko najmanj 1,50 m) na članskih tekmah najmanj 4 reditelji in na
mladinskih tekmah najmanj 2 reditelja;
b) na vseh ostalih igriščih pa najmanj 6 rediteljev na tekmah članskih ekip in 3 reditelji na tekmah
mladinskih ekip.
Klub gostitelj mora na članskih tekmah poleg rediteljev zagotoviti najmanj 5 dodatnih žog za igranje tekme,
ki se morajo nahajati ob igrišču na katerem se igra tekma.
Za neizpolnjevanje določil po tem členu klub odgovarja disciplinsko.
Klub gostitelj mora vsem članom izvršnega odbora MNZ Ljubljana, nadzornega obora MNZ Ljubljana, vodji
tekmovanja in disciplinskemu sodniku MNZ Ljubljana, ki se izkažejo z ustrezno izkaznico člana organov
MNZ Ljubljana, omogočiti nemoten dostop na igrišče in prostor ob igrišču.
20. člen
Pooblaščena predstavnika ekip sta dolžna 60 minut pred začetkom tekme delegatu ali sodniku predložiti:





športne izkaznice nastopajočih,
potrjeno športno izkaznico igralca s strani zdravnika, da je sposoben za igranje nogometa
dokaz o trenerski strokovni usposobljenosti,
spisek vseh prijavljenih igralcev za tekmo,
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spisek rezervnih igralcev in
spisek predstavnikov ekipe, ki imajo pravico biti v ograjenem prostoru po 21. členu teh propozicij.

Pisna izjava o zdravstveni sposobnosti igralcev iz druge alineje prejšnjega odstavka velja največ leto dni od
datuma izdaje.
21. člen
V času igranja tekme smejo v ograjenem delu igrišča poleg sodnikov, delegata, kontrolorja in dežurnega
zdravstvenega delavca v vsaki od sodelujočih ekip biti še:







do 7 (sedem) rezervnih igralcev,
trener,
pooblaščen predstavnik,
tehnični vodja,
zdravnik ali bolničar ter
maser.

V ligah MNZ Ljubljana je na tekmah dovoljeno zamenjati sedem (7) igralcev razen na tekma članov kjer
število dovoljenih menjav pet (5). Na tekmah v organizaciji MNZ Ljubljana lahko nastopijo trije igralci, ki
niso državljani EU.
Predhodno navedeni predstavniki klubov morajo obvezno nositi priponke, iz katerih bo sodnik lahko
nedvoumno ugotovil identiteto oziroma funkcijo posamezne službene osebe. Brez priponke sodnik ne sme
dovoliti sedeti na klopi nobeni drugi osebi, razen rezervnih igralcev iz spiska predanega pred tekmo. Vsi
navedeni so v času tekme pod kontrolo sodnika.
22. člen
Za vsako prvenstveno tekmo članskih in mladinskih ekip odredi tekmovalni organ delegata s posebne liste
službujočih, ki jo na njegov predlog sprejme oziroma potrdi IO MNZL.
Na prvenstvenih tekmah kadetov, starejših in mlajših dečkov ter cicibanov opravlja funkcijo delegata sodnik
tekme, s tem, da je vodstvo ekipe gostitelja dolžno zagotoviti administrativno pomoč za vodenje Zapisnika
o tekmi in Poročila delegata, vse po navodilih sodnika. Na tekmah cicibanov funkcijo sodnika opravljajo
osebe, ki jih določi gostitelj.
Smatra se, da je ekipa nepravočasno pripravila dokumentacijo za tekmo, če na tekmi iz drugega odstavka
tega člena ni zagotovila administrativno pomoč sodniku. S tem je storila prekršek in bo kaznovana v skladu
z drugo alinejo 44. člena.
Delegati iz prvega odstavka in sodniki iz drugega odstavka tega člena se morajo na poziv tekmovalnega
organa udeležiti strokovnega izpopolnjevanja ter uspešno opraviti preizkus znanja oziroma
usposobljenosti za opravljanje funkcije delegata na tekmi.
Odrejeni delegat je predstavnik organizatorja tekmovanja, v njegovi pristojnosti pa je celovit nadzor
organizacije in poteka tekme.
Vodja tekmovanja lahko na katerokoli tekmo v vseh starostnih kategorijah odredi posebnega opazovalca,
če smatra, da je to potrebno, oziroma je podan sum, da bi se na taki tekmi dogodile določene nepravilnosti
s strani klubov, delegatov ali sodnikov. Stroški opazovalca bremenijo MNZL.
Posebnega opazovalca vodja tekmovanja imenuje tudi na predlog enega od klubov, ki igra tekmo. V tem
primeru stroške posebnega opazovalca krije klub, ki je predlagal imenovanja.
Tako odrejeni opazovalec iz predhodnega odstavka je dolžan v roku 48 ur po odigrani tekmi na posebnem
obrazcu poročati vodji tekmovanja o svojih ugotovitvah.
Razno:
Izvršni odbor sprejme sklep, da se posebnemu opazovalcu ki ga v skladu s 6. odstavkom 22. člena
tekmovalnih propozicij določi vodja tekmovanja, določi honorar v znesku 20,00 EUR.
23. člen
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V primeru, da v tekmovanju mlajših dečkov kluba, ki igrata medsebojno tekmo, nastopita vsak le z eno ekipo,
se obe ekipi v zapisniku prijavita kot prvi ekipi in se odigra le ena tekma.
24. člen
Administrativni pomočnik ekipe gostitelja je dolžan pred pričetkom tekme sestaviti Zapisnik o tekmi z
vpisom vseh podatkov, ki jih zahtevata člena 20 in 2l1 teh propozicij. Pooblaščena predstavnika klubov
(ekip) sta dolžna pred tekmo tako izpolnjen zapisnik podpisati, kar pomeni, da se strinjata z vnesenimi
podatki. Vsi klubi morajo za pisanje zapisnika uporabljati program »Zapisnik«
Original zapisnika delegat oziroma sodnik zadrži, podpisani kopiji pa izroči pooblaščenima predstavnikoma
ekip.
Identiteto za tekmo prijavljenih igralcev in izpolnjevanje pogojev glede pravice nastopa ugotavlja delegat,
kolikor pa ni odrejen ali je odstoten, pa sodnik tekme. Pri ugotavljanju identitete sta lahko prisotna tudi
predstavnika nastopajočih klubov.
24. »a« člen
Za vse ostale primere organizacije tekem, ki niso urejeni s temi propozicijami se uporabljajo določbe
predpisa o Varnosti na stadionih in Reda na športnih in drugih prireditvah, ki jih je sprejela Nogometna
Zveza Slovenije.
25. člen
Neposredno po končani tekmi mora delegat, po predhodni uskladitvi podatkov s sodnikom, sestaviti
Poročilo delegata v treh izvodih. Original pošlje delegat tekmovalnemu organu MNZL, kopiji pa vroči
pooblaščenim predstavnikoma ekip za njihovo evidenco in uporabo. Klub domačin je dolžan zapisnik
dostaviti v elektronski obliki najkasneje do ponedeljka do 10. ure.
V primeru, ko ni odrejen delegat, to funkcijo opravlja sodnik, bo administrativni pomočnik ekipe gostitelja
po navodilih sodnika sestavil Poročilo delegata. Kopiji prejmeta predstavnika ekip, dolžnost kluba-gostitelja
pa je, da kompletno dokumentacijo o tekmi pošlje v roku 48 ur tekmovalnemu organu MNZL.
V primerih izključitve igralca, prekinitve tekme ali neredov na igrišču, mora sodnik podati izjavo v Poročilu
delegata.
Delegat oziroma sodnik v vlogi delegata je dolžan v Poročilu delegata ugotoviti predvsem nepravilnosti, ki
so se dogodile na odigrani tekmi, za katere je zagrožena kazen v 44. členu teh propozicij. Dolžnost delegata
je tudi, da ugotovi, koliko igralcev je prijavilo vodstvo domače in gostujoče ekipe ter koliko jih je dejansko
bilo prisotnih na tekmi.
Poročilo delegata podpišejo sodnik, delegat in pooblaščena predstavnika ekip.
Podpis sodnika pomeni točnost podatkov o izrečenih javnih opominih in izključitvah igralcev, menjavah
igralcev, doseženih zadetkih, dosojenih kazenskih udarcih in opozorjenih oziroma odstranjenih službenih
oseb s klopi.
Podpis delegata pomeni, da so vse dodatne izjave in ugotovitve njegove in za njih odgovarja.
Podpis predstavnikov ekip pomeni, da sta prejela Poročilo delegata o odigrani tekmi in da lahko v skladu s
25. členom teh propozicij ustrezno ukrepata.
Kolikor pooblaščeni predstavnik ekipe odkloni podpis Poročila delegata, delegat tako ugotovitev pisno
evidentira v Poročilu delegata.
Za vsa tekmovanja, ki jih urejajo te propozicije ne veljata 21. in 28. člen tekmovalnega pravilnika NZS, ki na
drug način urejata način sestavljanja listin o odigrani tekmi.
26. člen
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Vsak igralec, ki je bil na tekmi izključen ali prijavljen disciplinskemu organu, ima pravico podati pisni
zagovor v zvezi z izključitvijo oziroma očitano mu kršitvijo.
Zagovor pošlje v roku 48 ur po odigrani tekmi organizatorju tekmovanja, oziroma v kolikor je na dan izteka
roka praznik, prvi naslednji delovni dan.
Enako velja za funkcionarje, trenerje, oziroma ekipe če smatrajo, da so nepravilnosti ali incidenti ugotovljeni
v poročilu delegata o odigrani tekmi netočni.

27. člen
Vodstva vseh v tekmovanju sodelujočih ekip so dolžna pred začetkom tekmovanja preveriti, oziroma
ugotoviti pravico nastopa za svoje igralce.
Podatke o pravici nastopa igralcev zaradi izrečenih disciplinskih ukrepov, prejetih javnih opominih in
izrečenih suspenzov, so dolžna vodstva voditi tudi med tekmovalnim letom.
28. člen
Potrdilo zdravnika, da je igralec sposoben za igranje nogometa, velja eno leto.
Za mladince in člane po drugem odstavku 42. in 43. člena TP NZS pa je posebno zdravniško mnenje obvezno.
Vsi klubi so dolžni spremljati zdravstveno stanje svojih igralcev in na tekme pripustiti samo zdrave igralce.
V primeru suma ali ob dejanski okužbi z virusom COVID-19, je potrebno postopati kot to nalagajo predpisi,
navodila ali smernice državnih organov. O potrditvi pozitivnega testa na COVID-19 je potrebno nemudoma
obvestiti vodjo tekmovanja, ki bo ukrepal glede na posamezne okoliščine.
MNZ l kot organizator tekmovanja ne nosi nikakršne odgovornosti v primerih okužbe z virusom COVID-19,
saj organizira in vodi tekmovanja iz svoje pristojnosti, organizacija tekem in izpolnjevanje predpisanih
pogojev in udeležba na tekmi je v pristojnosti in odgovornosti vsakega sodelujočega kluba.

VII. PRITOŽBENI POSTOPEK
29. člen
V pritožbenem postopku se za vsako vloženo pritožbo na odločitev prve stopnje, mora vplačati pritožbena
taksa v višini, ki jo odredi IO MNZL 160,00 EUR, za vsako sezono s posebnim sklepom.
30. člen
Pritožbena taksa mora biti vplačana v roku, ki velja za vložitev pritožbe oziroma za dostavo pisne
obrazložitve. Pritožbena taksa se vplača na račun MNZL.
31. člen
Drugostopni organ mora o vloženi pritožbi v nujnih primerih, ko to narekuje regularnost tekmovanja,
namesto v roku 15 dni, odločiti najkasneje v roku 5 dni.
Rok iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja za primere, ko je odločitev odvisna od predhodne odločitve
drugega organa.

VIII. UGOTAVLJANJE UVRSTITVE IN SESTAVE LIG
32. člen
Ekipa, ki v prvi ligi svoje starostne kategorije osvoji prvo mesto, si pridobi pravico za prehod v višji
tekmovalni rang, če tekmovanje v tem rangu poteka na nivoju NZS. Lahko pa je tak prehod s predpisi urejen
drugače, potem o napredovanju odločajo predpisi NZS.
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Kolikor je število ekip v drugi ligi posamezne starostne kategorije večje od 10, si dve prvo uvrščeni ekipi
pridobita pravico neposrednega prehoda v prvo ligo iste starostne kategorije, če pa je število ekip v drugi
ligi iste starostne kategorije 10 ali manj, ima pravico prehoda v prvo ligo samo prvo uvrščena ekipa.
Pri članskih ekipah je prehod v višji rang povezan z izpolnjevanjem kriterijev, ki jih zahteva višje
tekmovanje.
V kolikor je v članski nižji ligi 10 ali manj ekip v višji rang napreduje prvo uvrščena ekipa medtem, ko drugo
uvrščena ekipa igra dodatne kvalifikacije z predzadnjo uvrščeno ekipe višje članske lige. V kvalifikacijah se
odigra tudi povratno tekmo.
V prvo člansko ligo MNZL se lahko prijavi, upoštevajoč tekmovalni uspeh, le ekipa, ki istočasno prijavi v
redno tekmovanje najmanj dve ekipi nižjih starostnih kategorij in je v predhodnem tekmovalnem letu, če
gre za napredovanje iz druge v prvo ligo, imela najmanj eno ekipo v eni od nižjih starostnih kategorij.
V zadnjo (drugo) člansko ekipo se lahko prijavi ekipa, ki ne prijavi nobene ekipe nižje starostne kategorije
v redno tekmovanje pod pogojem, da ne glede na tekmovalni uspeh, ne more napredovati v prvo člansko
ligo.
Kolikor je v tekmovanju več lig v isti starostni kategoriji, je pravica napredovanja oziroma izpadanja enaka
kot je to določeno za prvo in drugo ligo iste starostne kategorije.
33. člen
Po vsakem tekmovalnem letu izpadeta iz prve lige iste starostne kategorije dve ekipi, če je v drugi ligi iste
starostne kategorije tekmovalo več kot 10 ekip, oziroma ena ekipa, če je tekmovalo 10 ali manj ekip, razen
v primeru, da IO MNZ L odloči drugače.
34. člen
V naslednjem tekmovalnem letu tvorijo prvo ligo v starostni kategoriji:




iz tekmovanja na nivoju NZS izpadle ekipe
najuspešnejši(a) ekipi(a) druge lige
toliko ekip minulega tekmovalnega leta, uvrščenih do predzadnjega mesta oziroma do mesta za
izpad, da bo liga štela največ 14 ekip
35. člen

Kolikor bi po kriterijih iz prejšnjega člena ali zaradi drugih razlogov prišlo do tega, da katerakoli liga v eni
od starostnih kategorij ne bi imela 12 ekip (manj ali več), je v pristojnosti IO MNZL, da s posebnim sklepom,
na predlog tekmovalnega organa, problem razreši oziroma ga odpravi.
36. člen
Proti članski ekipi kluba, ki tekmuje v prvi MNZL in ne nastopa v rednem tekmovanju najmanj z dvema
mlajšima ekipama (ni tekmoval v ustreznih ligah oziroma ni dokončal tekmovanja z dvema mlajšima
ekipama), se bo ustrezno disciplinsko ukrepalo.
37. člen
Če se prvak ene od starostnih kategorij odreče pravici do sodelovanja v kandidiranju za prehod v višji
tekmovalni rang, se za tak prehod lahko potegujejo ekipe uvrščene za prvakom, največ do 4. mesta.
Ekipa(e) ki po končanem tekmovanju izpade(jo) iz tekmovanja v okviru NZS, se uvrsti(jo) v prvo ligo MNZL
iste starostne kategorije.

IX. PRIZNANJA ZA DOSEŽENE USPEHE
38. člen
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Prvaki v vsaki ligi vseh kategorij prejmejo za posamezno tekmovalno leto pokal MNZL.
Igralci v kategoriji starejših in mlajših dečkov ter cicibanov lahko prejmejo ustrezna posebna priznanja
(plakete, diplome ali podobno). Taka priznanja na predlog tekmovalnega organa odredi IO MNZL.
Najuspešnejše ekipe v ligah, za katere se vodi Ffair Pplay prejmejo praktične nagrade, ki jih na predlog
tekmovalnega organa odredi IO MNZL.
39. člen
Najbolj disciplinirani ekipi v članskem in mladinskem tekmovanju, najboljšemu strelcu v prvi članski ligi in
najuspešnejšemu sodniku po mnenju IO DNSL pripada posebno priznanje po kriterijih, ki so opredeljeni in
potrjeni s strani IO MNZL.

X. FINANČNA DOLOČILA
40. člen
Klubi so dolžni za vse svoje, v tekmovanje vključene ekipe poravnati finančno obveznost do MNZL v znesku,
ki ga posebej za vsako polletje odredi IO MNZL.
Finančna obveznost klubov do MNZL vsebuje članarino po številu registriranih igralcev in obveznost kritja
stroškov za vodenje tekmovanj glede na število vključenih ekip vključenih v tekmovanja MNZL.
41. člen
Rok za poravnavo finančnih obveznosti klubov do MNZL odredi IO MNZL. Klub, ki v odrejenem roku ne
poravna finančnih obveznosti za eno ali več svojih ekip, odgovarja po določbah disciplinskega pravilnika
NZS.
IO MNZL lahko odloči, da klubi poravnajo svojo obveznost v dveh ali več obrokih.
42. člen
V taksah sojenja ali opravljanja delegatske dolžnosti so vračunani tudi povprečni potni stroški, zneske pa s
posebnim sklepom odredi oziroma sprejema IO MNZL.
43. člen
Organizator tekme oziroma klub gostitelj je dolžan stroške sodnikov in delegata poravnati in sicer lahko to
stori na dva načina:
- tekoče in sproti takoj po tekmi,
- najpozneje do 10. v mesecu za vse tekme v preteklem mesecu. Takoj po tem datumu DNS in vodja
tekmovanja MNZL pripravita seznam po klubih neplačanih sodniških in delegatskih stroškov in potem
ukrepa disciplinski sodnik MNZL v roku 3 dni od prejema seznama izreče suspenz.
V kolikor iz kakršnegakoli razloga tega ne stori, je disciplinski sodnik dolžan takoj po prejemu obvestila
izreči suspenz in prepovedati nastop vsem ekipam kluba.
Suspenz velja do izplačila stroškov navedenih v prvem odstavku tega člena.
44. člen
V kolikor pa se, zaradi ne prihoda ene od ekip, ne odigra tekma, potne stroške sodnikov poravna MNZL. V
tem primeru se klubu, katerega ekipa ni prišla na tekmo, izreče denarna kazen iz 45. člena teh propozicij.
45. člen
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Disciplinski sodnik bo izrekel denarno kazen za posamezno ekipo kluba, če bo storila enega od spodaj
navedenih kršitev:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

nepravočasno pripravljena dokumentacija za tekmo
zamuda pri dostavi poročila o tekmi
ne dostava poročila oziroma zahtevanega zagovora
neopravičen ne prihod ekipe na odrejeno tekmo
neopravičen ne prihod ekipe U-12 na odrejeno tekmo
samovoljni odhod ekipe z igrišča med igranjem tekme
slaba priprava igrišča
premalo ali brez rediteljev
točenje pijač v steklenicah ali pločevinkah
odstop že prijavljene ekipe po končanem razpisnem roku
prenehanje tekmovanja v času jesenskega dela prvenstva
prenehanje tekmovanja v času pomladanskega dela prvenstva
odigrane prvenstvene ali pokalne tekme članov in mladincev brez trenerja
odigrane prvenstvene ali pokalne tekme v vseh starostnih kategorij brez trenerja
nešportno obnašanje navijačev ekip
oz. prepoved igranja tekem
15) ne dostavi zapisnika v elektronski obliki do predpisanega roka

200 €
320 €
700€
120 €
60 €
200 €

10 €
20 €
30 €
160 €
40 €
60 €
20 €
20 €
40 €

20 €

Za vsako ponovitev prekrška navedenih v predhodnem odstavku se zgornja kazen poveča v teku
tekmovalnega leta za 30 % s tem, da se za izračun upošteva zadnja izrečena višina kazni.

XII. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
46. člen
Proti klubom, ki s svojimi ekipami sodelujejo v tekmovanjih, ki jih organizira in vodi MNZL, pa ne
izpolnjujejo določb Pravilnika NZS o vrstah in pogojih nastopanja, se ukrepa tekmovalno in disciplinsko,
oziroma se izvajajo sankcije po pravilnikih NZS in MNZL.
47. člen
Kolikor pride do sprememb v tekmovalnem sistemu, se določila ter propozicije glede prehajanja v višji
tekmovalni rang za naslednje tekmovalno leto uskladijo s tekmovalnimi sklepi organov NZS, glede izpadanja
in glede oblikovanja lig za naslednjo tekmovalno leto pa s sklepi Skupščine MNZL, kolikor le-ta ne pooblasti
IO MNZL.
V primeru višje sile kot je npr sedaj aktualna. virusna bolezen COVID-19, o zadevah iz prejšnjega odstavka
odloči IO MNZ L in o tem seznani Skupščino MNZ L na njenem prvem naslednjem zasedanju.
Vodja tekmovanja je dolžan in pooblaščen voditi tekmovanje glede na stanje in razmere povezane z
epidemiološkim stanjem v času epidemije za COVID-19.
47. a člen
V primeru prekinitve ali odpovedi tekmovanja se upoštevajo doseženi rezultati po najmanj polovici
predvidenih odigranih krogov in lestvice po posameznih starostnih kategorijah, ne glede na neodigranene
odigrane zaostale tekme. O načinu popolnitve lig in sestave lig odloči IO MNZ L. V primeru odigranega
manjšega števila krogov, pa o sesatvipopolnitvi lig odloči IO MNZ L, ki naj v čim večji meri upošteva načela
doseženega športnega rezultata in načela pravičnosti. Po potrebi se o tem posvetuje s klubi.
48. člen
Za vse, kar ni predpisano s temi propozicijami, veljajo ustrezna določila Tekmovalnega pravilnika NZS ter
drugi predpisi in tolmačenja, ki jih sprejme in objavi NZS.
49. člen
Te propozicije stopijo v veljavo z dnevom sprejema na seji IO MNZL, uporabljajo pa se od 18. 7. 2022.
Z dnem, ko se pričnejo uporabljati te propozicije, prenehajo veljati propozicije, ki jih je IO MNZL sprejel na
svoji seji dne 4. 8. 2020.
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Predsednik
Mag. Mravljak Gvido
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