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PRAVILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE
REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019

1. PREDSTAVITEV IN RAZMEJITEV PRISTOJNOSTI TEKMOVANJA
Za boljše razumevanje razlike med organizacijo tekem, ki se odvijajo do 18.04.2018 (vključno finale)
in po omenjenemu datumu, ko je razglašen zmagovalec, se predstavi in razmeji pristojnosti in sicer:
NZS
Tekmovanje pod okriljem NZS se imenuje »kvalifikacijsko tekmovanje reprezentanc MNZ za 11. UEFA
pokal regij 2018/2019«, v nadaljevanju »kvalifikacije 2018/19«. Za tekmovanje »kvalifikacije
2018/19« veljajo pravila NZS, ki urejajo »kvalifikacije 2018/19« in ostali pravilniki NZS, ki se smiselno
uporabljajo po potrebi. Za to tekmovanje se uporablja logotip NZS.
UEFA
Tekmovanje poteka pod okriljem UEFA in ga ureja pravilnik »UEFA Regulations of the Regions' Cup
2018/19«.
Tekmovanje je sestavljeno iz:
- “preliminary round” v nadaljevanju predkrog tekmovanja, ki bo organizirano v času od 1.
maja 2018 do 31. julija 2018;
- “intermediate round” v nadaljevanju vmesni krog tekmovanja, ki bo organizirano v času od
15. avgusta 2018 do 15. decembra 2018;
- “final round” v nadaljevanju finalni turnir, ki bo organiziran v mesecu juniju 2019.
Žrebanje parov za predkrog in vmesni krog tekmovanja je UEFA izvedla 06.12.2017.

2. ZBIRANJE PRIJAV
V tekmovanju »kvalifikacije 2018/19« sodelujejo sledeče Medobčinske nogometne zveze (7):
 MNZ Celje,
 MNZ Koper,
 MNZ Lendava,
 MNZ Ljubljana,
 MNZ Maribor,
 MNZ Murska Sobota,
 MNZ Ptuj.
MNZ Gorenjske Kranj in MNZ Nova Gorica se v tekmovanje nista prijavili.
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3. TEKMOVALNI SISTEM
Tekmovanje bo potekalo po enojnem pokalnem sistemu (v vsakem krogu tekmovanja se igra samo
ena tekma). Z žrebom se določijo 3 pari 1. kroga, ena reprezentanca se neposredno uvrsti v polfinale.
Domačina (organizatorja tekme) se določi z žrebom. Reprezentanca, ki je v 1. krogu domačin, je na
polfinalni tekmi gost. Če se v polfinalu srečata domačina/gosta 1. kroga, se domačina določi z
žrebom.

4. TERMINI TEKMOVANJA




1. krog, sreda, 21.03.2018,
polfinale, sreda, 04.04.2018,
finalna tekma bo odigrana v nacionalnem nogometnem centru NZS Brdo pri Kranju v
sredo, 18.04.2018.

5. DISCIPLINSKE KAZNI
5.1. Javni opomini
Javni opomini se v tekmovanju ne seštevajo.
5.2. Rdeči karton in ostale disciplinske kazni
Rdeče kartone in ostale disciplinske kazni igralci prestajajo samo v tekmovanju »kvalifikacije
2018/19«, razen v primeru, ko disciplinski sodnik določi kazen prepovedi nastopanja za štiri (4) ali
več tekem oziroma za določeno dobo, v tem primeru igralec do izteka kazni nima pravice nastopanja
na vseh tekmah na področju celotne Slovenije.

6. STROŠKI
Stroške vsake tekme v »kvalifikacijah 2018/19« krije :
MNZ domačin: stroške organizacije tekme.
MNZ gost: vse svoje stroške.
NZS: stroške sodnikov in delegata v višini kot za 3. SNL ter sofinancira:
 stroške organizacije tekme v višini 300 € na tekmo in
 stroške gostovanj v višini 300 € na tekmo.
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7. PRAVICA NASTOPA V TEKMOVANJU
7.1. Definicije in izvajanje – Competition Structure
UEFA priloga Competition Structure je sestavni del pravil kvalifikacij »2018/19«, ki ureja, da so v
reprezentanco MNZ za tekmovanje Regions' Cup lahko izbrani le igralci iz klubov, ki tekmujejo v 3.
ali nižji ligi, ob dejstvu, da ustrezajo kriterijem 18. člena UEFA pravilnika (ang. Regulations of the
UEFA Regions' Cup 2018/2019).
7.2. Pravica nastopa
Igralci imajo pravico igranja v tekmovanju »kvalifikacije 2018/19«, če izpolnjujejo vse naslednje
kriterije skozi celotne »kvalifikacije 2018/19«.
Amaterski status:
Igralci morajo spoštovati kriterije amaterskega statusa:
A. izbere se lahko igralce iz klubov, ki igrajo v ligi, ki jo je določila UEFA za vsako nacionalno
zvezo v »Competition Structure» dokumentu v času pred pričetkom tekmovanja;
B. igrajo lahko igralci, ki nikoli niso podpisali profesionalne pogodbe (poglavje II FIFA pravilnika
o statusu in prestopih igralcev);
C. igrajo lahko igralci, ki nikoli niso nastopili v ne-amaterskem prvenstvu (v Sloveniji: 1. SNL in
2. SNL).
Starostni kriterij - omejitve:
Na tekmi v tekmovanju »kvalifikacije 2018/19« lahko nastopajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši
od 19 let in ne starejši od 40 let.
Igralci - tujci
Igralci – vključujoč neomejeno število igralcev – tujcev, morajo biti formalno registrirani kot aktivni
igralci v okviru sodelujoče MNZ brez prekinitve vsaj dve leti (vsaj od 20.03.2016).
Nezdružljivost nastopanja z ostalimi tekmovanji UEFA
Igralci ne smejo imeti predhodne nastope v UEFA tekmovanjih (izjema so le mladinska tekmovanja,
kot so UEFA evropska prvenstva U-17, U-19, U-21, kot tudi predhodna tekmovanja »UEFA Regions'
Cup«).
Dodatni kriterij NZS
Poleg obveznih zgornjih kriterijev, ki jih je določila UEFA, še posebej velja kriterij NZS in sicer: v
tekmovanju »kvalifikacije 2018/19« lahko nastopajo samo tisti igralci, katerih podatki so predhodno
v času predpisanega roka na predpisanem seznamu obrazcev iz točke 8, dostavljeni v verifikacijo na
NZS, posledično pa pismeno potrjeni s strani Registracijske komisije NZS. Nepotrjeni seznami so
neveljavni.
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7.3. Identifikacija igralcev
Ekipa MNZ, ki tekmuje v tekmovanju »kvalifikacije 2018/19«« mora delegatu tekme predložiti :



identifikacijski dokument igralca (športna izkaznica),
predhodno overjen in potrjen seznam igralcev na predpisanem obrazcu R.C., ki je priloga
tega dokumenta.

Dodatno se lahko predloži:



predhodno overjen in potrjen seznam igralcev na predpisanem obrazcu »R.C. 1 –
dopolnilo«, ki je priloga tega dokumenta,
predhodno overjen in potrjen seznam igralcev na predpisanem obrazcu »R.C. 2 – menjava
igralcev«, ki je priloga tega dokumenta.

Za igralca, ki ni predhodno preverjen na sedežu NZS, se avtomatično smatra, da nima pravice
nastopa – tudi če sicer ustreza vsem ostalim kriterijem iz naslova pravice nastopa.
MNZ je odgovorna za vodenje dokazil oziroma ali je pravočasno prejela vse vrnjene obrazce, ki so
priloga tega pravilnika.
7.4. Seznam igralcev ekipe MNZ
Samo 30 igralcev s seznama igralcev R.C. lahko sodeluje v tekmovanju »kvalifikacije 2018/19«.
Osnovni obrazec R.C.
MNZ mora obvezno dostaviti v preverjanje in verifikacijo seznam igralcev na predpisanem obrazcu
R.C., ki je priloga tega pravilnika. Obrazci, ki morajo biti podpisani s strani pristojnega predstavnika
MNZ-ja se lahko dostavljajo po elektronski pošti. Rok dostave obrazca R.C. je petek, 09.03.2018, do
10. ure.
Obrazec R.C. 1 – dopolnilo
MNZ, ki v predpisanem roku dostavi na osnovnem obrazcu R.C. manj igralcev, kot je predpisana
kvota, lahko najkasneje do petka pred tekmo do 10. ure dostavi dopolnilni obrazec R.C. 1 - dopolnilo
s številom igralcev, ki popolnijo kvoto. Tudi ta obrazec se mora obvezno dostaviti v preverjanje in
verifikacijo na sedež NZS. Obrazci se lahko dostavljajo osebno ali po elektronski pošti, podpisani s
strani pristojnega predstavnika MNZ.
Obrazec R.C. 2 - menjava igralca
MNZ, ki je že dostavila seznam vseh 30 igralcev, lahko izjemoma odstavi določene igralce s seznama
R.C. (vendar največ 5 /pet/) in doda nove igralce (največ 5 /pet/) na seznam »R.C. 2 – menjava
igralcev«, pri čemer mora obvezno navesti, katerega igralca zamenja novi igralec. Obrazec »R.C. 2 –
menjava igralcev« se mora obvezno dostaviti v preverjanje in verifikacijo na predpisanem obrazcu,
ki je priloga teh pravil. Obrazci se lahko dostavljajo osebno ali po elektronski pošti, podpisani s strani
pristojnega predstavnika MNZ . Rok dostave igralcev je dva dni pred tekmo.
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Ne glede na zgoraj omenjene določbe, pa se morajo vsi omenjeni obrazci (R.C., R.C. 1- dopolnilo,
R.C. 2 - menjava) pred 1. krogom tekmovanja oddati najkasneje do petka, 09.03.2018, do 10. ure.
7.5. Interpretacija pravilnika v zvezi z pravico nastopanja igralcev
Za vse ostalo, kar ni izrecno urejeno v teh pravilih, se smiselno uporabljajo ostali Pravilniki NZS.
MNZ, ki vloži pritožbo za »nastop igralca« v tekmovanju »kvalifikacije 2018/19«, lahko vloži izključno
na podlagi PRAVIL NZS, KI UREJAJO TE KVALIFIKACIJE IN NE UEFA PRAVILNIKA.

8. OBRAZCI
Obrazci R.C., R.C. 1 – dopolnilo in R.C.2 – menjava igralcev so v prilogi.

Nogometna zveza Slovenije
Marko Vavpetič l.r.
Generalni sekretar NZS
Pripravil: Tekmovalni oddelek NZS;
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