PROPOZICIJE POMURSKE NOGOMETNE LIGE ZA
TL 2022/23
1. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
S temi propozicijami se ureja tekmovanje v Pomurski nogometni ligi, ki
sta jo leta 2018 ponovno ustanovili MNZ Murska Sobota in MNZ
Lendava, katerih področje liga tudi pokriva.
V T.L. 2022/23 PNL šteje 16 ekip. V kolikor vse prijavljene ekipe
izpolnjujejo do 27.07.2022 vse kriterije za nastopanje prijavljenih
mlajših kategorij. Vodstvo tekmovanja bo dne 28.07.2022 za vsak
posamezni klub preverilo v sistemu Registe NZS število registriranih
igralcev za prijavljeno posamezno mlajšo kategorijo. V kolikor bo
vodstvo tekmovanja na podlagi ugotovitve registriranih igralcev za
prijavljeno posamezno mlajšo kategorijo ugotovilo, da klubi ne
izpolnjujejo pogojev zaradi zadostnega števila registriranih igralcev,
takšni klubi ne morejo nastopati v PNL in se v tem primeru zmanjša
tudi število članskih ekip za nastopanje v PNL.
Od T.L. 2023/24 PNL šteje 14 ekip.
2. VODENJE PNL
PNL vodita izmenično MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava in sicer
vsaka 2 (dve) tekmovalni leti.
Razen če se zvezi zaradi specifičnosti drugače dogovorita.
3. TEKMOVALNI ORGANI
PNL vodijo: vodja tekmovanja, disciplinski sodnik in referent za
delegiranje sodnikov, ki ga imenuje MNZ, ki vodi tekmovanje.
Drugostopenjski organ PNL je komisija za pritožbe, ki je 3 (tri-članska).
Dva člana komisije sta iz MNZ, ki vodi tekmovanje in eden član iz druge
MNZ.
4. KOORDINACIJA PNL
Koordinacija PNL je štiri članska in jo sestavljata po dva člana iz vsake
MNZ, vključno z vodjo tekmovanja PNL. Vodja tekmovanja je sklicatelj
koordinacije. Koordinacija pripravlja in usklajuje propozicije PNL. Vsaka
MNZ določi svoja člana za koordinacijo.
5. SODNIKI IN DELEGATI
Tekme sodijo sodniki MDNS Murska Sobota in MDNS Lendava.

Listo sodnikov za PNL sta dolžni obe društvi nogometnih sodnikov
dostaviti referentu za delegiranje sodnikov najpozneje 2(dva) tedna pred
pričetkom tekmovanja.
Obe MNZ sta vodji tekmovanja dolžni dostaviti listo delegatov za PNL,
najkasneje 2 (dva) tedna pred pričetkom tekmovanja lige.
6. ČLANARINA
Člani PNL so dolžni pred pričetkom tekmovanja poravnati članarino, ki se
poravna v dvakratnem znesku pred začetkom jesenskega dela tekmovanja
in pred začetkom spomladanskega dela tekmovanja v tekmovalnem letu.
Klubi članarino plačujejo matični MNZ.
Ostale finančne obveznosti so:
- po koncu vsake sezone klub plača denarno kazen za vsak prejeti
rumeni karton in sicer po naslednji lestvici :
1-4 rumenih kartonov
5-8 rumenih kartonov
9 in več rumenih kartonov

3,00 EUR
5,00 EUR
7,00 EUR

- če ekipa prejme na eni tekmi 5(pet) ali več kartonov (seštevek rumenih
in rdečih kartonov), plača denarno kazen v višini 15 EUR za vsak
karton.
7. INFRASTRUKTURNI KRITERIJI
V PNL so minimalne mera igralne površine - obvezno 100 x 60 m. Vsem
klubom se priporoča mera igralne površine 100 x 64, ki je obvezen
kriterij za nastopanje v 3. SNL.
8. TRENERJI
V PNL lahko ekipo vodijo trenerji, ki imajo veljavno najmanj »B«
licenco za tekočo sezono.
9. EKIPE MLAJŠIH KATEGORIJ
Klub, ki nastopa v PNL mora v tekmovalnem letu, obvezno v prvenstvu
MNZ ali višjem rangu tekmovanja (NZS) nastopati z mladinci U19, ali
kadeti U17, ali U15 in še najmanj 2 (dvema) ekipama izmed kategorij
U13, U11, U9, U7. Skupno najmanj s 3 (tremi ) ekipami mlajših
kategorij. V kolikor klub v tekoči sezoni odstopi od tekmovanja z
mlajšimi kategorijami in tako v celoti ne izpolnjuje kriterijev za

nastopanje v PNL, se v novi tekmovalni sezoni ne glede na uvrstitev, ne
uvrsti v PNL.
Obvezno najmanjše število registriranih igralcev za posamezno
kategorijo:
U-19 najmanj 11 igralcev
U-17 najmanj 11 igralcev
U-15 najmanj 11 igralcev
U-13 najmanj 11 igralcev
U-11 najmanj 7 igralcev
U-9 najmanj 7 igralcev
U-7 najmanj 4 igralcev
Ekipe, ki želijo iz lig MNZ M. Sobota in MNZ Lendava napredovati v
PNL, morajo že obvezno v tekoči sezoni nastopati z najmanj dvema
mlajšima kategorijama in sicer ( U-19, U-17, U-15, U-13, U11 – ena od
omenjenih kategorij obvezno). Klub lahko kot drugo mlajšo kategorijo
ima tudi U9 ali U7.
10.UGOTAVLJANJE NASTOPANJA IN UVRSTITVE V PNL
Jesenski del tekmovanja se odigra po ligaškem sistemu tekmovanja (15
krogov). Po končanem jesenskem delu tekmovanja, se liga razdeli na play
off ( 8 ekip) in play out ( 8 ekip). Zmagovalec play offa si pridobi pravico
napredovanja oz. kvalifikacij za 3.SNL-vzhod. Ekipe iz play offa ostanejo
vse članice PNL v TL 2022/23. Iz lige izpadejo ekipe iz play outa
uvrščene od petega do osmega mesta.
V TL 2023/24 PNL šteje 14 ekip in sicer 8 ekip, ki so nastopale v play
offu v TL 2022/23 in prvo, drugo, tretje in četrto-uvrščena ekipa iz play
outa iz TL 2020/21. Nova člana PNL v TL 2023/24 sta tudi zmagovalca
oz. predstavnika MNZ lig M. Sobota in Lendava. V primeru, da se
zmagovalec PNL iz TL 2022/23 uvrsti v 3.SNL-vzhod, prosto mesto
zasede najbolje uvrščena ekipa iz play outa.
V kolikor prvak posamezne MNZ odkloni napredovanje v PNL, njegovo
mesto v PNL zasede najboljše uvrščena ekipa iz play outa.
11.ZNAK LIGE
Na vseh dokumentih PNL je znak lige, za katerega se skupno dogovorita
obe zvezi.

12. PREKINITEV TEKME
Če je sodnik prekinil tekmo iz objektivnih razlogov in sta bili do trenutka
prekinitve odigrani dve tretjini igralnega časa, obvelja dosežen rezultat ob
prekinitvi kot končni rezultat.
13. NAGRADE IN PRIZNANJA
Po koncu tekmovalnega leta v PNL, se klubom in posameznikom podelijo
naslednje nagrade in priznanja:
NAGRADE ZA UVRSTITVE:
Prvak PNL prejme v trajno last pokal.
NAGRADE FAIR PLAY;
Najbolj disciplinirana ekipa PNL prejme v trajno last 10 žog+priznanje,
2. uvrščena ekipa 7 žog+priznanje, 3. uvrščena ekipa 5 žoge+priznanje
NAJBOLJŠI STRELEC:
Prejme pokal.
14. KONČNE DOLOČBE
V vseh ostalih zadevah, ki jih ne predvidevajo te propozicije, veljajo
ustrezna določila TP NZS, DP NZS ter drugih predpisov NZS in sklepov
koordinacije PNL.
Propozicije stopijo v veljavo, ko jih sprejme koordinacija PNL, in
potrdijo IO MNZ M. Sobota in IO MNZ Lendava. Propozicije se
uporabljajo od TL 2022/23 naprej.
M. Sobota, julij 2022

Lendava, julij 2022

Legenda;
PNL – POMURSKA NOGOMETNA LIGA
TL - TEKMOVALNO LETO
Predsednik IO MNZ M. Sobota:
Danilo Kacijan, l.r.

Predsednik IO MNZ Lendava:
Slavko Režonja,l.r.

