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Propozicije za tekmovanje v ligi malega nogometa  

MNZ PTUJ TL 2018/19 
 

 

 

1. Način tekmovanja 

 

 V tekmovalni sezoni 2018/19  poteka tekmovanja v članski ligi. Sistem tekmovanja  je 

ligaški.  

 Igra se po enokrožnem sistemu. Po končanem rednem delu tekmovanja se tri 

prvouvrščene ekipi pomerijo še v končnici tekmovanja (tri ekipe igrajo vsak z vsakim). Prvo 

uvrščena ekipa iz rednega dela si v končnico tekmovanja prenese 3 točke, drugo uvrščena 1 

točko in tretje uvrščena ekipa 0 točk. 

 Nagrade v obliki pokalov  in praktičnih nagrad prejmejo tri prvo uvrščene ekipi v ligi. 

 Igralni čas tekem je 2 x 15 minut s 3 minutnim odmorom. 

 Tekme se bodo igrale v športni dvorani CENTER. 

 Igra se po pravilih  Igre za mali nogomet (FUTSAL ), ki jih je sprejela FIFA, po sklepih 

IB odločb, drugih predpisih Komisije za mali nogomet NZS in teh PROPOZICIJ. 

 

 

2. Pravica nastopa 

 

 Pravico nastopa imajo vsi igralci, ki so  na dan tekme dopolnili 16 let starosti.  

 Starost  se preverja na podlagi  veljavnega osebnega  dokumenta s sliko igralca. Igralci 

so dolžni imeti na vsako tekmo s seboj omenjen osebni dokument.  V rekreacijski  ligi  lahko 

nastopajo  registrirani  igralci velikega  in malega nogometa. Igralec lahko v isti tekmovalni 

sezoni  nastopi za eno ekipo. 

 Ekipa  prijavi za  ligo  največ 15 igralcev, za posamezno tekmo pa 12 igralcev na 

prijavnici za tekmo. 

 Igralci,  ki nastopajo v ligi za posamezno ekipo  se evidentirajo na obrazcu, ki ga morajo 

ekipe oddati pred začetkom tekmovanja in se ves čas lige nahaja pri delegatih na tekmah. Ekipe 

lahko med prvenstvom  dopolnijo svoj seznam do skupaj 15 igralcev in to samo s tistimi igralci, 

ki še niso nastopali za nobeno od ekip v istem rangu tekmovanja v  ligi  v tekoči sezoni. 

 Odgovornost za pravilno prijavo  igralcev prevzamejo sodelujoče ekipe same.  V kolikor 

obstaja sum v identiteto igralca, se le ta obvezno preveri pred tekmo  z osebnim dokumentom (s 

sliko). V izrednih primerih se identiteta lahko ugotavlja še takoj po tekmi, za igralce, ki so 

kasneje prispeli na tekmo. Ko je zapisnik podpisan s strani vseh uradnih oseb, pritožba na nastop 

igralcev ni možna. 

 

 

 

 



 Medobčinska nogometna zveza Ptuj  

                        

Čučkova ulica 2  
SI - 2250 PTUJ T: +386 2 748 15 36  
Slovenija F: +386 2 748 15 37 

GSM: 041 678 557 

 www.mnzveza-ptuj.si  E-posta: mnz.ptuj@gmail.com  
 

 

 november 2018 
 

3. Pravila igre 

 Tekma se lahko začne ko ima vsaka ekipa najmanj pet igralcev (4+1), ki imajo pravico  

nastopa. Če  ena od ekip  ostane  na tekmi  z manj kot tremi igralci (2+1),  je sodnik  dolžan 

tekmo prekiniti. V kolikor  so razlog temu izključitve igralcev, sodnik tekmo takoj prekine. V 

ostalih  primerih  mora sodnik  počakati pet minut. Če ekipa  po  preteku pet minut  nima  

minimalnega  števila igralcev, sodnik tekmo prekine. 

 Vsaka ekipa ima na tekmo pravico do enega  enominutnega odmora (time-aut), vendar se 

mora pri tem upoštevati naslednje: 

- oseba s klopi ima pravico zahtevati ( z kartončkom)  odmor  pri časomerilcu tekme. 

- odmor lahko ekipa zahteva kadar koli med tekmo, vendar do odmora pride šele takrat, ko ima 

ekipa, ki zahteva odmor, žogo v posesti, se pravi, igro bodo nadaljevali iz udarca s kota, aouta, 

prostega strela, ali iz vmetavanja. 

- časomerilec bo označil  dovoljenje za odmor, ko bo žoga izven igre. Uporabil bo zvočni signal-

sireno. 

- v času odmora morajo igralci, ki so bili pred tem v  igri, ostati na igrišču. Po končanem odmoru 

(znak sirene) lahko pride do zamenjave igralcev.  

 V rekreacijski ligi  šteje pravilo  pet akumuliranih prekrškov (in ne šest kot v 

pravilih NZS).  

 Ekipi morajo imeti  enako krojene drese  z vidnimi številkami na hrbtu. V primeru, da 

imata  ekipi enake drese je dolžna zamenjati drese drugo napisana ekipa na delegiranju. 

 Spisek igralcev  za tekmo mora biti  oddan delegatu najmanj 20 minut pred začetkom 

tekme. 

 

 

4. Disciplinske zadeve 

 Po prejetih parnih rumenih kartonih ( 2, 4, 6,…)  ima igralec prepoved nastopa na 

naslednji tekmi.   

 Ekipe so si dolžne voditi  evidenco kartonov same. 

 Zainteresiran klub ima pravico do pritožbe na tekmo. Pritožbo  je potrebno vložiti  24. ur 

po tekmi pisno  vodji tekmovanja. Potrebno je poravnati pritožbeno takso  v višini 80 EUR, ter 

potrdilo o plačilu priložiti k pritožbi. 

 V ligi lahko nastopajo igralci, ki ne prestajajo kakršne koli mandatne kazni izrečene s 

strani vodstev tekmovanja NZS oz. MNZ-jev. 

 Iz pretekle tekmovalne sezone se prenašajo v tekočo tekmovalno sezono samo mandatne 

kazni. 

 Disciplinske kazni za  registrirane igralce (prepoved nastopa  za določeno obdobje) se 

prenesejo v lige malega in velikega  nogometa v katerih nastopajo bodisi NZS ali MNZ 

tekmovanja. 

 

 

                       Vodja tekmovanja:  Janko TURK l.r. 


