MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA

MARIBOR

Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR
mob. št.: 031/782-191

TEKMOVALNA PRAVILA ZA VETERANSKO LIGO
MNZ MARIBOR
1. člen
S temi Tekmovalnimi pravili je vsak udeleženec zavezan k prostovoljnemu spoštovanju
navedenih določil ter obnašanju v nameni organizacije lige veteranov.
2. člen
Ekipe so dolžne poravnati članarino v višini 100,00 EUR, in sicer 50,00 EUR pred pričetkom
jesenskega dela in ostanek pred pričetkom spomladanskega dela.
Sodniški stroški znašajo 35,00 EUR. Klub domačin je dolžan poravnati sodniške stroške
najkasneje v roku treh (3) dni po odigrani tekmi v skladu z veljavno zakonodajo v RS.
3. člen
V ligi sodelujejo vsa moštva, ki se pravočasno prijavijo na prijavnem obrazcu in v skladu z
navodili vodstva tekmovanja.
Tekmovanje bo organizirano po ligaškem sistemu. Podrobnejši način in sistem tekmovanja pa
določi IO MNZM na podlagi števila prijavljenih ekip v veteransko ligo.
4. člen
Za veteransko ekipo lahko nastopi igralec, ki je vpisan v zapisnik in na dan tekme ni mlajši od 35
let.
5. člen
Novoustanovljene veteranske ekipe so dolžne pred pričetkom lige vodstvu tekmovanja
predložiti seznam igralcev z rojstnimi podatki in fotografijo za izdelavo športne izkaznice.

TRR: 0451-5000-0616-361, davčna številka: 54656567
matična številka: 5011043, šifra dejavnosti: 93.120
e-pošta: info@mnzveza-mb.si,
http://www.mnzveza-mb.si

6. člen
Na tekmi lahko nastopijo samo igralci, ki imajo veljavno športno izkaznico. Na zahtevo sodnika
pa so se dolžni identificirati tudi z osebnim dokumentom.
7. člen
Ekipi sta dolžni predati prijavni list za tekmo najkasneje 30 minut pred predvidenim začetkom
tekme. Zapisnik o tekmi je dolžan izpolniti predstavnik gostiteljev.
Sodnik mora takoj po končani tekmi sporočiti rezultat tekme vodstvu tekmovanja, zapisnik pa
dostaviti na MNZ Maribor najkasneje v roku 24 ur po končani tekmi.
8. člen
Tekme v veteranski ligi se igrajo 2 x 35 minut. Število menjav je neomejeno. Dovoljeno je
vračanje zamenjanega igralca v igro.
9. člen
Vodja tekmovanja je dolžan na podlagi zapisnika o tekmi registrirati odigrano tekmo z
doseženim rezultatom, če ni bila vložena pritožba in če ni razlogov za registracijo tekme po
uradni dolžnosti.
O registraciji tekme se odloča po poteku časa za vložitev pritožbe na odigrano tekmo.
10. člen
Tekmovalna dneva v veteranski ligi sta petek in torek.
Po sporazumu med ekipama pa se lahko tekma odigra tudi kakšen drugi dan.
11. člen
Prestop igralca iz kluba v klub je možen le s podpisano pisno izjavo igralca o prestopu v drug
klub in to pred pričetkom jesenskega ali spomladanskega dela tekmovanja.
11.a člen
S TL 2016/2017 naprej se bodo igralci veteranskih ekip registrirali v skladu s PRSI.
12. člen
Evidenca opominov (rumenih kartonov) se ne vodi, izključitve (rdeči kartoni) pa se
sankcionirajo v skladu z Disciplinskim pravilnikom MNZM Maribor.

13. člen
Disciplinski postopek vodi disciplinski sodnik MNZ Maribor.
14. člen
Za vse kar ni določeno s temi tekmovalnimi pravili za veteransko ligo, veljajo določila
Tekmovalnega pravilnika MNZ Maribor.

Maribor, 7. 7. 2015

Predsednik MNZ Maribor
Milan Jarc, l.r.

