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Okrožnica 35/14

Ljubljana, 08.08.2014 Št.: 35/14 Ozn.: GP AZ/EČ

Zadeva: Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja NZS v mladinskih kategorijah

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Odbor NZS za nujne zadeve na 34. seji dne 07.08.2014 sprejel sklep o spremembah in
dopolnitvah Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah (v nadaljevanju: Sklepi).

Sprejete spremembe in dopolnitve Sklepov zagotavljajo uskladitev predpisa z veljavnimi določili drugih
predpisov NZS in sprejetimi sklepi organov NZS, besedilo pa je bilo tudi ustrezno pravopisno, slovnično in
stilistično urejeno.

Tekmovalni sistem Lig U15 vzhod in zahod v 1. točki sklepov je spremenjen v skladu s sklepom Izvršnega
odbora NZS z dne 17.06.2013 o zmanjšanju števila klubov na 14 od sezone 2014/2015 dalje in posledičnega
zmanjšanja števila odigranih krogov na 26.

Določba 3. odstavka 4. točke Sklepov, ki določa, da lahko igralec v klubu, ki v kategoriji U15 nastopa z eno
ekipo v ligi NZS, z drugo pa v ligi MNZ, v 48 urah nastopi samo za eno ekipo, se črta, z namenom da se
igralcem vhodnega letnika v tej kategoriji omogoči več priložnosti za nastopanje na tekmah.

Dovoljeno število menjav, ki jih ureja 10. točka sklepov, je v vseh mladinskih kategorijah poenoteno na
dovoljenih največ 5 (pet) zamenjav igralcev z rezervnimi igralci.

Določila 19. točke, ki opredeljujejo pogoje in pravico tujih trenerjev za vodenje ekip v mladinskih kategorijah,
so usklajena z določbami Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc.

20. in 21. točka, ki določata pogoje za zamenjavo trenerjev, sta usklajeni z določili Pravilnika NZS o licenciranju
klubov, ki dovoljujejo zamenjavo za obdobje do največ 60 dni.
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Zaradi nejasnosti obstoječe formulacije glede prisotnosti zdravniške službe oziroma osebe medicinske stroke
in priporočila glede prisotnosti zdravnika na tekmi je spremenjena 22. točka Sklepov, dodano pa je v praksi že
uveljavljeno priporočilo glede prisotnosti nosil in dveh oseb za prenos igralcev.

Navodila glede dajanja taktičnih navodil v 23. točki sklepov so usklajena z veljavnimi Pravili nogometne igre.

Nagrade in priznanja iz 24. točke so poenotene, določeno je tudi število medalj, ki pripadajo prejemnikom.

V določbe 26. točke, ki določajo športno opremo igralcev, je po zgledu sklepov za člansko kategorijo dodano
priporočilo glede tretje barvne kombinacije športne opreme, smiselno pa je prilagojena zahteva glede stalnih
številk.

Za dodatne informacije sta vam na voljo tekmovalno-licenčni in tehnični sektor v okviru strokovne službe  NZS.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije

Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS

Poslati:
- Medobčinske nogometne zveze;
- ZNSS, ZNTS;
- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS);
- Člani organov in komisij NZS;
- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS).

- Člani NO NZS;
- Člani IO NZS;
- Častni predsednik NZS;
- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc;
- Arhiv, tu.


