
 

 
 
 

 

N A V O D I L A  -   O P O Z O R I L A 
 POMURSKA NOGOMETNA LIGA 2020/2021 

 
1. Obveščanje bo potekalo izključno preko spletne strani MNZ Murska Sobota na 

naslovu : www.mnzveza-ms.si (zavihek PNL). Na navedenem naslovu najdete 
delegiranja tekem, sodnikov in delegatov, rezultate, lestvice, zapisnike tekem, sklepe 
vodje tekmovanja in disciplinskega sodnika, vse potrebne obrazce in propozicije. 

 
2. Predstavniki ekip so dolžni najpozneje 60 minut pred začetkom tekme delegatu 

izročiti spisek igralcev in službenih oseb na predpisanem obrazcu,  športne izkaznice 
igralcev in veljavno licenco trenerja (najmanj »B« licenco). 

 
3. Zdravniški pregledi igralcev se priporočajo, niso pa obvezni. Za zdravje igralcev so 

odgovorni izključno klubi. 
 

4. Na tekmi lahko med prijavljenimi igralci (18) nastopi največ 1.(EN) igralec, ki ni 
državljan R. Slovenije oz. države članice EU. Številka pred imenom takšnega igralca 
se na zapisniku obkroži. 

 
5. Na tekmah PNL morajo biti izobešene zastave R. Slovenije in NZS ter Fair play . 

 
6. Na tekmah PNL lahko vsaka ekipa zamenja največ 5.(PET) igralcev. Menjave se 

morajo izvajati z uporabo tabel s številkami. 
 

7. Na tekmah PNL je domačin dolžan zagotoviti najmanj 5.(PET) kvalitetnih žog za 
tekmo in zadostno število pobiralcev žog. 

 
8. Na klopi za rezervne igralce, ki je minimalne dolžine 6 metrov oz. 12 sedežev, lahko 

na vsaki tekmi sedi največ 12 oseb :7(sedem) rezervnih igralcev in 5(pet) uradnih 
oseb (predstavnik kluba, trener, pomočnik trenerja, zdravnik, maser), ki so vpisani na 
zapisnik tekme. Uradne osebe na klopi morajo imeti na vidnem mestu pripete 
ustrezne akreditacije 

 
9. Za zagotovitev zdravstvene službe mora oseba vpisana na zapisnik o tekmi ( oseba 

medicinske stroke ali fizioterapevt), imeti ustrezni tečaj prve pomoči, sanitetno 
opremo in pripomočke, ter mora biti ves čas tekme na klopi za rezervne igralce. Prav 
tako je domačin dolžan zagotoviti nosila z dvema nosačema, ter osebni avtomobil za 
morebitni nujen prevoz poškodovanega igralca do najbližjega zdravstvenega doma. 
Domačin mora delegatu pred tekmo predati štev. registracije vozila. 
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10. Taktična navodila igralcem lahko daje-posamično-katerakoli prijavljena uradna 
oseba, ki sedi na klopi za rezervne igralce. Ta oseba se mora po danih navodilih vrniti 
na svoje mesto in se vesti na odgovoren način. Vse uradne osebe se morajo zadrževati 
v mejah tehničnega prostora. 

 
         
  
  

11. Klub domačin je dolžan zagotoviti ustrezno računalniško opremo za pisanje 
zapisnika.  

           Delegat tekme pred tekmo sam sestavi zapisnik  in ga po tekmi tudi pošlje. 
  
         Poročilo o organizaciji tekme, fair play poročilo in morebitno poročilo o izključitvi        
         ali incidentu so delegati dolžni izpolniti v informacijskem sistemu Regista in ga   
         naslednji delovni dan do 10.00 ure po tekmi v sistemu Regista tudi posredovati  
         vodstvu tekmovanja. Original podpisano prvo in drugo stran zapisnika delegat 
         hrani pri  sebi do konca tekmovalnega leta. 
 

12. Opozarjamo vse na spoštovanje naslednjih predpisov: zakon o športu, zakon o 
javnih zbiranjih, hišni red na športnih in drugih javnih  prireditvah, varnost na 
stadionih in zakon o omejevanju porabe alkohola, posebno ukrepi v zvezi 
COVID-19!! 

 
13. Sodniško – delegatski stroški (BRUTO): 

 
Glavni sodnik:  111,00 € 
1.pomočnik:    82,00 € 
1.pomočnik:    82,00 € 
Delegat:    75,00 € 

  
           SKUPAJ:             350,00 € 
 
 Domačin je dolžan poravnati sodniško-delegatske stroške najkasneje 15.( v petnajstih 
            Dneh po odigrani tekmi). 
 

 
14. Morebitno zadržanost so sodniki in delegati dolžni vodstvu tekmovanja pisno  
      Sporočiti najkasneje do ponedeljka do 10.00 ure za delegiranje v tekočem krogu! 

 
 
 
 
Murska Sobota, julij 2020 
 
            
                          Vodja tekmovanja PNL: 
                                                                                          Danilo Kacijan,l.r. 
 


