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Obveznosti vodstev poverjenih tekmovanj

OBVEZNOSTI VODSTEV TEKMOVANJ ZA LIGE, KI JIH NZS POVERI V VODENJE
POSAMEZNIM MEDOBČINSKIM NOGOMETNIM ZVEZAM
I.
Skladno s točko 5.2. Sklepov IO NZS za tekmovanja v organizaciji NZS za članske kategorije, z dne
08.03.2007, in 6. točko Sklepov IO NZS za tekmovanja v organizaciji NZS za mladinske kategorije, z dne
16.03.2009, lahko NZS poveri vodenje tekmovanj 3. SNL in 2. SML ter 2. SKL posamezni MNZ.

II.
Vodstvo posameznega tekmovanja sestavljajo :
- vodja tekmovanja in njegov namestnik,
- disciplinski sodnik in njegov namestnik,
- komisar za delegiranje sodnikov (samo za 2. SML in 2. SKL) in
- sekretar tekmovanja.
Vodjo tekmovanja ter disciplinskega sodnika v skladu z 22. členom Statuta NZS na predlog MNZ, ki vodi
tekmovanje, imenuje in razrešuje IO NZS. Soglasje k imenovanju vodje za delegiranje sodnikov prav tako
skladno z 22. členom Statuta NZS daje IO NZS. Sekretarja tekmovanja imenuje in razrešuje v skladu s svojimi
pristojnostmi posamezna MNZ.

III.
Vodstvo tekmovanja je dolžno dosledno spoštovati statute, pravilnike, navodila in odločbe NZS, FIFA in
UEFA, Etični kodeks FIFA, še zlasti pa:
- Statut NZS,
- Tekmovalni pravilnik NZS,
- Disciplinski pravilnik NZS,
- Pravilnik NZS o registraciji in statusu igralcev,
- Pravilnik o sestavi in o pristojnosti organov in komisij NZS, ki vodijo tekmovanje v ligah NZS,
- Splošna navodila – disciplinska politika organov vodenja lig NZS z dne 31.5.2004,
- Sklepe IO NZS za tekmovanja v organizaciji NZS za članske kategorije, z dne 8.3.2007,
- Sklepe IO NZS za tekmovanja v organizaciji NZS za mladinske kategorije, z dne 16.3.2009,
- Sklepe IO NZS o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v
posebnih primerih, z dne 5.12.2005,
- Koledar tekmovanj,
- Pravilnik o podeljevanju licenc trenerjem.
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IV.
V skladu z navedenimi akti in odločbami mora vodstvo tekmovanja poskrbeti za:
1. PRED PRIČETKOM TEKMOVANJA:
1.1. pripravo in objavo opozoril oz. navodil za tekmovanje,
1.2. zbiranje prijav za tekmovanje in kontrolo verodostojnosti zbranih podatkov,
1.3. sprejem in objavo razporeda tekem (določiti igralne dneve in ure posameznih krogov),
1.4. izvedbo žrebanja,
1.5. izdajo računov za udeležbo v tekmovanju;
2. PRED VSAKIM ODIGRANIM KROGOM:
2.1. delegiranje posameznih krogov z upoštevanjem delegiranih sodnikov in delegiranih kontrolorjev
sojenja v vlogi delegatov,
2.2. delegiranje delegatov na tekme, kjer niso odrejeni kontrolorji sojenja,
2.3. objavo seznama prepovedi igranja in sprotno ažuriranje;
3. PO VSAKEM ODIGRANEM KROGU:
3.1. registracijo odigrane tekme s sklepom, ki vsebuje pravni pouk,
3.2. objavo rezultatov in lestvice,
3.3. objavo zapisnikov vseh tekem kroga,
3.4. objavo in ustrezno vročitev pisnih sklepov disciplinskega sodnika in vodje tekmovanja,
3.5. vodenje in objavo evidence tekmovanja v fair playu,
3.6. vodenje in objavo evidence liste strelcev,
3.7. izdajo računov za izrečene denarne disciplinske kazni;
4. PERIODIČNO:
4.1. izplačila sodnikom in delegatom (če se izvajajo preko MNZ),
4.2. izterjavo neplačanih obveznosti klubov (tudi do sodnikov/delegatov);
5. PO KONČANEM PRVENSTVU:
5.1. potrditev končnih rezultatov in lestvice s posebnim sklepom,
5.2. podelitev nagrade (zmagovalec, fair play, najboljši strelec) v skladu s sklepi NZS,
5.3. izvedbo in vodenje kvalifikacij ,
5.4. dostavo vse predpisane statistike za objavo v Slovenskem nogometu,
5.5. dostavo seznama neodsluženih disciplinskih kazni,
5.6. izdajo računov za prejete rumene kartone.
6. OB ZAČETKU OZ. ZAKLJUČKU MANDATA:
6.1. primopredajo.

V.
Pri svojem delu morajo organi tekmovanja upoštevati dejstvo, da so zgoraj navedeni organi (II. točka)
opredeljeni kot prvostopenjski organi.
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VI.
Za vse odločitve na drugi stopnji je izključno pristojna Komisija za pritožbe NZS.

VII.
V skladu s 14. členom Statuta NZS in 43. členom Disciplinskega pravilnika NZS je za izredne omilitve kazni
izključno pristojna Skupščina NZS.

VIII.
Nogometni klubi morajo biti, poleg obvestila preko elektronske pošte ali spletne strani vodstva tekmovanj,
obvezno s priporočeno pošiljko (s povratnico) obveščeni v naslednjih primerih:
- o registraciji tekme, ko tekma ni bila registrirana z doseženem rezultatom ali ni bila odigrana,
- ko je bila izrečena disciplinska kazen, in sicer:
a) prepoved nastopanja štirih ali več tekem;
b) prepoved nastopanja za določeno obdobje (tudi za trenerje in druge funkcionarje);
c) v primeru denarne kazni višje od 400,00 EUR (razen za kazni, izrečene zaradi nešportnega
obnašanja več igralcev na tekmi v skladu s 24. členom Disciplinskega pravilnika NZS);
d) v primerih izreka ostalih kazni na podlagi 8.c/2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 člena disciplinskega
pravilnika NZS in v primeru izreka suspenza.

IX.
Vse informacije je potrebno objaviti na spletni strani, za drugo obveščanje klubov pa je potrebno poskrbeti
po elektronski pošti. Vodstvo tekmovanja je dolžno vsa poslana elektronska obvestila pošiljati v vednost
tudi na e-naslov tekmovalni.sektor@nzs.si.

X.
Obveznosti vodstev tekmovanj za lige, ki jih NZS poveri v vodenje posameznim MNZ, so obvezna priloga
Sklepom IO NZS za tekmovanja v organizaciji NZS za članske kategorije, z dne 08.03.2007, in Sklepom IO NZS
za tekmovanja v organizaciji NZS za mladinske kategorije, z dne 16.03.2009.

XI.
IO NZS pred začetkom vsakega tekmovalnega leta preveri, ali je potrebno spremenili ali dopolniti
Obveznosti vodstev tekmovanj za lige, ki jih NZS poveri v vodenje posameznim MNZ.
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XII.
Obveznosti vodstev tekmovanj za lige, ki jih NZS poveri v vodenje posameznim MNZ, stopijo v veljavo z
začetkom tekmovalnega leta 2009/2010.

Sprejeto na 3. seji IO NZS, dne 29.6.2009.
Ljubljana, 29.6.2009
Nogometna zveza Slovenije
mag. Ivan Simič l.r.
Predsednik NZS
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