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NAVODILA za trenerje in uradne osebe
V uradni zapisnik je lahko vpisanih 7 /sedem/rezervnih igralcev in 5 /pet/ članov
strokovnega vodstva, ki lahko v času tekme sedijo na klopi za rezervne igralce in
strokovno vodstvo in sicer:
- 7 /sedem/ rezervnih igralcev,
- glavni trener,
- pomočnik trenerja,
- zdravnik (se priporoča),
- fizioterapevt oz. oseba medicinske stroke,
- predstavnik kluba.
Kot uradna oseba (glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, predstavnik
kluba) je lahko v zapisnik prijavljena le oseba, katero je nogometni klub licenciral pri
podeljevalcu licence NZS na podlagi administrativno-kadrovskih kriterijev Pravilnika
NZS za licenciranje nogometnih klubov ali oseba, ki jo je nogometni klub prijavil v
postopku prijave v tekmovanja MNZM za TL 2016/2017 (velja za klube izven
licenčnega sistema). Predstavnik kluba uradno zastopa klub na posamezni tekmi in
mora biti dosegljiv delegatu, sodnikom in drugim uradnim osebam.
Oseba, ki za klub opravlja delo glavnega trenerja (se kot trener pojavlja v medijih in vodi
ekipo na treningih ter tekmah) je lahko v zapisnik prijavljena le kot glavni trener in
ne more biti prijavljena kot katerakoli druga uradna oseba (npr. igralec, predstavnik
kluba, pomočnik trenerja, zdravnik ali fizioterapevt).
7.2. Trenerji
Trenerji morajo imeti za vodenje ekip ustrezno licenco ZNTS, izdano na podlagi
Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Zahtevana licenca za vodenje članskih ekip v
tekmovanju MNZM je licenca B.
Trener, ki začasno ne more opravljati svoje funkcije zaradi razlogov, ki niso povezani z
delovanjem kluba (bolezen, poškodbe ob nesrečah, ipd.), je lahko na podlagi posebnega
dovoljenja NZS začasno zamenjan z drugim klubskim trenerjem, ki izpolnjuje pogoje za
vodenje ustrezne ekipe kot trener ali pomočnik trenerja, vendar največ za obdobje 60
dni. Zahtevana licenca za zamenjavo in nadomeščanje je licenca C.
Delegati morajo preveriti ali imajo trenerji potrjeno ustrezno licenco za tekoče
tekmovalno leto.
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7.3. Taktična navodila
Le ena oseba istočasno ima v skladu s Pravili nogometne igre pravico dajati taktična
navodila iz tehničnega prostora. Taktična navodila igralcem med tekmo lahko daje samo
uradna oseba, ki je vpisana v zapisnik in sedi na klopi za rezervne igralce in strokovno
vodstvo.
7.4. Tehnični prostor
Vse uradne osebe se morajo zadrževati v mejah tehničnega prostora, razen v posebnih
okoliščinah, na primer ko zdravnik in/ali fizioterapevt z dovoljenjem sodnika vstopita
na igrišče, da bi ocenila stanje poškodovanega igralca. Trener in druge osebe v
tehničnem prostoru se morajo vesti na odgovoren način.
V tehničnem prostoru je kajenje prepovedano!
Kaznovani trener
Trener, ki mu je disciplinski sodnik izrekel ukrep prepovedi dostopa do garderob
in/ali do uradnega tehničnega prostora ali ukrep prepovedi opravljanja funkcije,
v času od prihoda ekipe na štadion pa do konca tekme ne sme komunicirati z
igralci in osebami na klopi za rezervne igralce.

Športni pozdrav!
Iztok Strelec, l.r.
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