MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA

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

PRAVILNIK O SPLOŠNIH MINIMALNIH INFRASTRUKTURNO –
VARNOSTNIH KRITERIJIH ZA TEKMOVANJA MNZM
I.





II.

ŠTADION ZA KLUBSKA TEKMOVANJA MNZM
Klub mora imeti na voljo ustrezen štadion za igranje uradnih tekem v tekmovanjih MNZM.
Klub je lastnik štadiona ali ima z lastnikom enega ali več štadionov sklenjeno pisno pogodbo o
uporabi objekta za svoje potrebe. Pogodba mora zagotavljati nemoteno uporabo štadiona za
tekmovanja v trajanju celotne tekmovalne sezone.
Štadion mora biti na območju MNZM in mora izpolnjevati vse minimalne zahteve, določene v
pravilnikih UEFA, NZS in MNZM.

DOSTOP DO URADNIH PROSTOROV

Na štadionu mora biti zagotovljen varen dostop do uradnih prostorov in igralne površine za ekipe,
sodnike ter druge uradne osebe.

III.



IV.

VELIKOST IGRALNE POVRŠINE
Igrišče mora biti registrirano in mora imeti minimalne mere 100m x 60m.
Stadioni, kjer igralne površine ni mogoče razširiti, zaradi tehničnih razlogov konstrukcijske
narave, pa so mere igralne površine lahko izjemoma 90m-100m x 45m-60m.

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.

V.



ODDALJENOST IGRIŠČA OD OGRAJ ALI DRUGIH OVIR
Oddaljenost vzdolžnih črt igralne površine od ograj ali drugih ovir mora biti najmanj 2 m.
Oddaljenost prečnih črt igralne površine od ograj ali drugih ovir mora biti najmanj 3 m.

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

VI.




GARDEROBNI PROSTORI, KOPALNICE IN SANITARIJE
Na voljo morata biti dve (2) garderobi v velikosti najmanj 20 m 2.
V vsaki garderobi morajo biti sanitarije in kopalnica z najmanj tremi (3) tuši, ki so dostopni
neposredno iz garderobe.
Kapaciteta bojlerja za vročo vodo na posamezno kopalnico mora biti najmanj 300 l.

* Zgornje zahteve se za obstoječe objekte, zgrajene ali obnovljene pred 31. 12. 2015 prilagodijo oz.
zmanjšajo glede na obstoječe stanje na dan ogleda komisije za objekte MNZM v letu 2016.

VII.




GARDEROBA ZA SODNIKE
Sodniki morajo imeti na voljo garderobni prostor v velikosti najmanj 10 m2.
Sanitarije in kopalnica morajo imeti dostop neposredno iz garderobe.
Kapaciteta bojlerja za vročo vodo na kopalnico za sodnike mora biti najmanj 80 l.

* Zgornje zahteve se za obstoječe objekte, zgrajene ali obnovljene pred 31. 12. 2015 prilagodijo oz.
zmanjšajo glede na obstoječe stanje na dan ogleda komisije za objekte MNZM v letu 2016.

VIII.

TAJNIŠTVO – PISARNA ZA DELEGATA

Štadion mora imeti poseben prostor, opremljen z mizo, vsaj dvema (2) stoloma, ustrezno
računalniško strojno in programsko opremo in fotokopirnim strojem.

IX.

OGREVANJE

Ogrevanje mora biti zagotovljeno v vseh garderobah in drugih uradnih prostorih.

X.

KLOPI

Zagotovljeni morata biti dve (2) ločeni pokriti klopi za vsako moštvo z dvanajstimi (12)
individualnimi sedeži ali najmanj v dolžini šestih (6) m in pokrita klop za uradne osebe.
* Na obstoječih objektih, zgrajenih ali obnovljenih pred 31. 12. 2015 lahko pokrita klop za
posamezno moštvo izjemoma v dolžino meri najmanj pet (5) m.

XI.

RAZSVETLJAVA

Uradne tekme pod razsvetljavo se lahko igrajo le na podlagi dovoljenja ustreznih organov MNZM za
tekmovanja MNZM in ustreznih organov NZS za tekmovanja NZS. Razsvetljava mora ustrezati
naslednjim standardom:
a) Minimalno 200 lux (članske lige MNZ);
b) Minimalno 125 lux (mlajše kategorije in veterani).

Maribor, 22. 6. 2016
Predsednik
Milan JARC, l.r.

