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NAVODILA IN OPOZORILA ZA TL 2016/17 
 
 

1. PROPOZICIJE ZA TEKMOVANJA 
Tekmovanje v ligah MNZ PTU predpisuje dokument Propozicije za tekmovanje v ligah MNZ 
Ptuj za TL 2016/17. Najdete jih na spletni strani MNZ Ptuj http://mnzveza-ptuj.si  pod zavihek 
Predpisi.  Za vse, kar ni posebej predpisano v Propozicijah za tekmovanje v ligah MNZ Ptuj 
veljajo pravilniki  in akti NZS.  

 
 

2. OSVEZEVANJE PODATKOV O URADNIH OSEBAH  
Za potrebe pisanja Zapisnika/Regista morajo klubi morebitne spremembe  uradnih oseb v 
ekipah  oddati v Registi najkasneje v četrtek do 20.00 ure za prihajajoči tekmovalni vikend. 
Vodstvo tekmovanja bo podatke pregledalo in potrdilo v petek zjutraj.  
Klubi so si dolžni pred tekmovalnim vikendom osvežiti podatke  iz Registe v Zapisnik, 
najugodnejši termin je  v  petek zvečer ali pred posamezno tekmo!! 

 
 

3. ODDAJANJE DOKUMENTACIJE ZA TEKMO 
Predstavniki klubov so delegatu/oz. sodniku  dolžni izročiti spisek igralcev (na obrazcu 
Prijava igralcev za tekmo) in športne izkaznice najmanj 30 minut pred začetkom tekme.  

 
 

4. PISANJE ZAPISNIKA 
Zapisnik se v kategoriji od članov do mlajših dečkov piše v računalniškem programu 
Zapisnik/Regista/NZS.  Klub je dolžan zagotoviti zapisnikarja, ki mora poznati delovanje 
programa Regista. Pred vsakim tekmovalnim vikendom  so si klubi dolžni osvežiti podatke  v 
Zapisniku! V času pisanja zapisnika mora biti vzpostavljena internetna povezava zaradi 
preverjanja podatkov o pravici nastopa in izvedbi ostalih morebitnih opozoril o napakah v 
zapisniku. Zapisnik list 1 je potrebno natisnit in ga podpisat s strani predstavnikov obeh 
klubov, delegata, sodnika! 
Po tekmi po uskladitvi podatkov sodnika in delegata se izpolnijo ostali zavihki v Zapisniku 
(Dogodki/Poročilo delegata/Zaključek). Sodnik in delegat s PIN številko potrdita Zapisnik. 
Zapisnik potrjen s PIN številkami mora Zapisnikar poslati z aktiviranjem gumba  
POTRDI/POŠLJI. Na vrhu zapisnika na desni strani zapisnika se prikaže status zapisnika 
POSLANO.  
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5. NAVODILA ZA VNOS MINUT DOGODKOV NA TEKMAH  
Minute zadetkov, kartonov in menjav se v informacijski sistem Regista vnašajo glede na 
dejanski čas (tekoča minuta prvega polčasa oz. drugega polčasa). 
Zadeti se morajo OBVEZNO vnašati po kronološkem zaporedju, ker se na osnovi vnosa 
zadetkov  avtomatsko generira rezultat tekme!! 

 
 

6. POROČILA  O TEKMI (DELEGATI - SODNIKI) 
Poročilo o organizaciji tekme, Fair play poročilo in morebitno poročilo o izključitvi ali 
incidentu so delegati dolžni izpolniti v informacijskem sistemu Regista in ga v sistemu Regista 
tudi posredovati vodstvu tekmovanja. Poročila  s tekem odigranih v tekmovalnem vikendu 
od petka do nedelje so delegati in sodniki dolžni oddati najkasneje do ponedeljka zjutraj 
do 8.00 ure!!  

 
 

7. PREDPISI, OBRAZCI 
Obrazci, pravilniki in drugi akti  potrebni za tekmovanje v ligah MNZ PTUJ se nahajajo na 
spletni strani MNZ Ptuj (www.mnzveza-ptuj.si). 
 
 

8. IDENTIFIKACIJA IGRALCEV  
Na prvenstveni tekmi lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih identiteto ugotovi delegat oz. 
sodnik pred začetkom tekme na podlagi športne izkaznice. Če se pri ugotavljanju istovetnosti 
(primerjava s fotografijo) pojavi sum glede identitete igralca, lahko zahteva delegat osebno 
izkaznico, potni list ali drugo javno listino, v kateri je fotografija igralca. Če se tudi na ta način 
identiteta igralca ne more ugotoviti, igralec na tekmi ne sme nastopiti. Izjemoma se 
identiteta igralca ugotavlja kasneje, vendar pa najpozneje 15 minut po končani tekmi, za 
tistega igralca, ki do začetka tekme še ni prispel na igrišče. Ugotavljanje identitete igralca po 
končani tekmi mora biti zapisniško potrjeno. 

 
 

9. IZPLAČILO STROŠKOV SODNIKOV DELEGATOV 
 Izplačilo stroškov sodnikov in delegatov v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi MNZ in NZS 
in sklepi pristojnih organov MNZ in  NZS. Stroški morajo biti poravnani najkasneje 3 dni po 
odigrani tekmi. V primeru, da klubi ne bodo v roku poravnali stroškov tekme, se bo zoper 
njih ukrepalo v skladu s pravilniki NZS. 
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10.  OSTALA OPOZORILA 
Točenje alkoholnih pijač v skladu  z 12. členom  Zakona o omejevanju porabe alkohola, Ur. l. 
RS, 15/2003). 
 Prepovedano je točenje in prodaja pijač v trdi (nevarni) embalaži! 

 
 

 Prepoved vnosa nevarnih sredstev Na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati 
pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi bila lahko 

  
 
 

11.  SPOROČANJE REZULTATOV 
Na telefonsko tajnico  morajo sodniki javiti rezultat samo v selekcijah, kjer se v Registi ne 
piše Zapisnik in sicer:  
Veterani 35 in 40: Zapisnik se piše  na obrazec Zapisnik o tekmi Veterani in po tekmi javi 
rezultat na telefonsko tajnico! 
Cicibani U-11:  po tekmi se javi na telefonsko tajnico  ali je tekma bila odigrana oz. morebitne 
posebnosti (javi sodnik) 
Cicibani U-9 : po tekmi se javi na telefonsko tajnico  ali je tekma bila odigrana oz. morebitne 
posebnosti (javi domači predstavnik) 
 
Telefonska tajnica MNZ Ptuj 02 748 15 38. 

 
 

Vodja tekmovanja:   
Janko TURK, l.r.                                                                                                                                               
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