PRAVILNIK ZA MALI NOGOMET DMN LENART (dopolnjen z dne 25.8.2016)
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta pravilnik vsebuje: splošne določbe, pravila igre za mali nogomet, sistem
tekmovanj, organizacijo tekmovanj, organizacijo tekem, pogoje nastopanja na tekmi,
rezultate tekem in ugotavljanje uvrstitve, način tekmovanja v naslednjem
tekmovalnem letu, pravico nastopa, registracijo igralcev, disciplinske zadeve,
pritožbeni postopek in druge določbe.
2. člen
Mali nogomet vodi DMN Lenart.
Organi tekmovalnega sistema so: tekmovalni organ, disciplinski organ - disciplinski
sodnik, komisar za registracijo igralcev.
3. člen
Na tekmovanjih DMNL lahko nastopajo registrirani in neregistrirani klubi malega
nogometa v Sloveniji, ki so ali niso pravne osebe in so člani DMNL.
II.

PRAVILA IGRE
4. člen

Vse tekme, ki jih vodijo organizatorji tekmovanj v malem nogometu v Sloveniji, se
morajo igrati po Pravilih igre za mali nogomet, ki jih sprejema FIFA, ter v skladu s
Pravilnikom za mali nogomet DMNL.
III.

SISTEM TEKMOVANJ
5. člen

Sistem tekmovanj je ligaški, ali na izpadanje. Po ligaškem sistemu se igra
prvenstveno, po sistemu na izpadanje pa pokalno tekmovanje. Pokal ali liga se lahko
igra tudi po skupinah ali kot en turnir, če je to dogovorjeno pred začetkom sezone.
Tekmovanje v 1. Medobčinski futsal ligi Lenart (v nadaljevanju 1. MFL) se igra po
dvokrožnem ali večkrožnem ligaškem sistemu oz. po dogovoru z predstavniki ekip
pred pričetkom sezone. V kolikor je v posameznem začetku sezone prijavljenih več
kot 15 ekip se prvenstvo razširi in se ustvari še 2. Medobčinska futsal liga Lenart. Po
propozicijah organizatorja – DMNL in predhodnem obvestilu se lahko igra končnica
za prvaka ali obstanek v tekmovanju.
Stopnje prvenstvenih tekmovanj v okviru DMNL so:
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•
•
•

1. Medobčinska futsal liga Lenart ,
2. Medobčinska futsal liga lenart,
pokalna tekmovanja v okviru DMNL ( nastopajo ekipe, ki igrajo v ligaškem
tekmovalnem sistemu DMNL).

V 1. Medobčinski futsal ligi Lenart nastopa najmanj 9 (devet) klubov v 2. Medobčinski
futsal ligi Lenart pa lahko tudi manj (odvisno od števila prijavljenih ekip)
Stopnje turnirskih tekmovanj v okviru DMNL so lahko:
•
•
•
•

turnir mladih ( U 16 in U 18),
veteranska liga,
zunanji turnirji pod okriljem DMNL,
poletne lige pod okriljem DMNL.
IV.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJ
6. člen

Tekmovalno leto malega nogometa je v času od 1. septembra tekočega leta, do
junija naslednjega leta.
Igralni dan je nedelja (v primeru časovne stiske je lahko igralni dan tudi petek
oziroma sobota) . Organizator tekmovanja lahko izvedbo lige prilagodi po sklepu UO
DMNL.
7. člen
Organizator tekmovanj je UO DMNL za mali nogomet. Sojenje na tekmah izvaja
Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov Maribor - Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor
Tekmovalne pare se določi z žrebom. Tekmovalni razpored se določi po Bergerjevih
lestvicah.
8. člen
Tekmovalnega koledarja in razporeda ni mogoče spreminjati, razen v primeru
naknadnih obveznosti, oziroma v primerih, ki jih določa UO DMNL.
Organizator DMNL lahko preloži tekmo v primeru, da za preložitev obstaja tehten
predlog.
ORGANIZACIJA TEKEM
9. člen
Tekme se igrajo na asfaltnih igriščih, igriščih z umetno travo in umetno maso ter v
športnih dvoranah.
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Organizacijo tekem določajo sklepi tekmovalnih organov – UO DMNL za posamezno
tekmovanje.
Mreže na golih morajo biti urejene tako, da služijo svojemu namenu. V primeru, da
mreže niso v dovolj dobrem stanju, se tekma ne more odigrat. V primeru, da se
tekma odigra kljub temu, da so mreže poškodovane in pred tekmo ekipa ali
predstavnik ekipe ni zahteval, da se mreže uredijo primerno svojemu namenu ter
med tekmo pade morebiti neregularen zadetek, ki povzroči spor na igrišču zaradi
sodniške odločitve, ker je zadetek priznan ali ni - pritožba ekipe več ni mogoča!
10. člen
Igralni čas tekem je :
• 2 x 25 minut s do 5 minutnim odmorom med polčasoma. Koliko minut bo trajal
odmor določi sodnik kjer se upošteva morebitni časovni zaostanek začetka
tekme, vremenske razmere ali drugi vplivi.
• 2 x 20 minut s do 5 minutnim odmorom med polčasoma v pokalnem
tekmovanju. Koliko minut bo trajal odmor določi sodnik kjer se upošteva
morebitni časovni zaostanek začetka tekme, vremenske razmere ali drugi
vplivi.
V kolikor se zaradi opravičenega razloga tekma ne more odigrati, ali je zaradi tega
prekinjena, se mora odigrati v času, ki ga določi tekmovalni organ - UO DMNL. V
primeru prekinitve, o rezultatu ali ponovitvi tekme odloča UO DMNL. O stroških
organizacije nove tekme odloči UO DMNL.
11. člen
Tekmo sodi en sodnik. Strošek sojenja je dolžna poravnati ekipa, ki kot domačin
organizira posamezno kolo tekmovanja. O tem kateri sodnik sodi posamezno tekmo
odloča komisar za delegiranje sodnikov iz strani MDNS Maribor, z ozirom na
razpoložljivost sodnikov. Na željo ekipe je možno zagotoviti tudi dva sodnika na
tekmo. Stroški sojenja se obračunavajo po ceniku MDNS Maribor in jih krije ekipa ki
zahteva na svoji tekmi dva sodnika. Na tekmah, na katerih sodita dva sodnika, je
eden določen kot glavni sodnik. Delegat, ki izpolnjuje zapisnike je določen iz strani
ekipe, katera organizira posamezno kolo tekmovanja. Plačilo sojenja poravnajo klubi
organizatorji posameznega kola tekmovanja društvu MNNZ Maribor.
Sodniki in organizator turnirja ali tekme so dolžni priti na igrišče najmanj 15 minut
pred začetkom tekme, če se ne določi drugače po navodilih organizatorja.
V.

POGOJI NASTOPANJA NA TEKMI
12. člen

Na tekmi lahko nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik in
imajo pravico nastopa. Ko se tekma začne, vpisa v zapisnik več ni mogoče opraviti
oz. zapisnika popravljati.
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Vsak klub lahko za posamezno tekmo prijavi in na njej nastopi z največ 12 igralci.
V primeru, da ekipa ob začetku tekme ne predloži izkaznic, vendar pa je na igrišču
dovolj igralcev za pričetek tekme, se mora tekma odigrat. Ekipa mora do zaključka
tekme priskrbeti izkaznice, razen če nasprotna ekipa tega ne zahteva – če izkaznic
ob koncu tekme ne predloži, tekmo izgubi z rezultatom 0:5.
V času tekme so lahko na klopi za rezervne igralce tudi druge osebe, ki niso
prijavljene na zapisniku ampak ne smejo na noben način motiti poteka tekme. V
nasprotnem primeru jih je sodnik dolžan opozoriti ali celo odstraniti. Predstavnik
ekipe je po tekmi dolžan sporočiti identifikacijo osebe v kolikor le-ta ni prepoznana,
saj se v nasprotnem primeru obravnavana kazen lahko prenese na ekipo
13. člen
Tekma se lahko začne, ko imata oba kluba na igrišču najmanj 5 (1+4) igralcev, ki
imajo pravico nastopa. Dolžnost ekip je, da prihajajo pravočasno na tekme. V našem
sistemu tekmovanja se praviloma ne čaka na ekipo, ki ob uri pričetka tekme na
igrišču nima najmanj pet registriranih igralcev. Razen, če to dovoli nasprotna ekipa,
vendar z dovoljeno največjo zakasnitvijo le do 10 minut.
Če eden izmed klubov ostane med tekmo z manj kot 3 (1+2) igralci, je sodnik dolžan
prekiniti igro. V kolikor so razlog temu izključitve igralcev, sodnik tekmo takoj prekine.
V primeru poškodbe igralca mora sodnik počakati 5 minut. Če klub po preteku 5
minut nima minimalnega števila igralcev, sodnik tekmo prekine.
Ekipa ni upravičena po lastni volji zapustiti igrišča in prekiniti tekme. Tekma se v
primeru zadostnega števila igralcev obeh ekip mora odigrati do konca, drugače je
registrirana s končnim rezultatom 5:0 v škodo ekipe, ki je prekinila tekmo in so
morebitne prijave po tekmi brezpredmetne. Glede na odigrani igralni čas je lahko
tekma registrirana tudi glede na trenutni rezultat ob prekinitvi v škodo ekipe, ki je
prekinila tekmo, vendar mora biti odigranega vsaj petinsedemdeset odstotkov
igralnega časa. Ekipi, ki je po lastni volji zapustila igrišče in prekinila tekmo, se na
lestvici lahko odvzame 1 (ena) ali več točk.
14. člen
Na tekmah v malem nogometu je število menjav neomejeno. Menjave igralcev so v
označenem prostoru pri sredini igrišča, na tisti strani, kjer so rezervne klopi in prostor
za delegata in zapisnikarja tekme.
15. člen
Dresi, hlačke in nogavice igralcev morajo biti enakobarvne in enako krojne.
Dresi morajo biti takšne barve, da se kluba razlikujeta. Dresi vratarjev se morajo
razlikovati od barve dresov ostalih igralcev na tekmi in sodnika. V primeru, da imata
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oba kluba podobno opremo mora klub gost zamenjati opremo. Markirne majice mora
zagotoviti tisti klub, kateri organizira posamezno kolo tekmovanja.
Dresi morajo biti na hrbtni strani oštevilčeni, kot so prijavljeni v zapisnik tekme. V
kolikor postane vratar eden izmed igralcev, mora imeti na dresu isto številko kot jo je
imel pred zamenjavo .O ustreznosti opreme odloča sodnik.
Hlačke igralcev morajo biti kratke. Vratar sme nastopiti v dolgih športnih hlačah
(trenirki).
Igralci morajo nositi ščitnike za noge in nogavice, ki jih morajo pokrivati.
16. člen
Na prvenstvenih in pokalnih tekmah lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih
identiteto ugotovi delegat - sodnik ali vodja nasprotne ekipe pred začetkom tekme na
podlagi športne izkaznice.
Če se pri ugotavljanju istovetnosti (primerjava s fotografijo) pojavi sum glede
identitete igralca, lahko delegat ali vodja nasprotne ekipe zahteva osebno izkaznico,
potni list ali drugo javno listino na kateri je fotografija igralca. Če se tudi na ta način
identiteta igralca ne more zanesljivo ugotoviti, igralec na tekmi ne sme nastopiti.
Izjemoma se identiteta igralca ugotavlja kasneje, vendar najpozneje 15 minut po
končani tekmi, za tistega igralca, ki do začetka tekme še ni prispel na igrišče.
Ugotavljanje identitete igralca po tekmi mora biti zapisniško potrjeno.
VI.

REZULTATI TEKEM IN UGOTAVLJANJE UVRSTITVE
17. člen

Na prvenstveni tekmi v malem nogometu dobi zmagovalec tekme 3 (tri) točke.
V primeru neodločenega rezultata dobi vsak klub po 1 (eno) točko.
18. člen
V primeru, da imata 2 (dva) ali več klubov v končni lestvici enako število točk,
odločajo o uvrstitvi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zmage v medsebojnih tekmah,
Razlika v zadetkih v medsebojnih tekmah,
Skupna razlika v zadetkih,
Večje število doseženih zadetkov,
fair play,
žreb.
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19. člen
Rezultati končnice štejejo kot končni vrstni red tekmovanja.
VII.

NAČIN TEKMOVANJA
20.člen

Napredovanje – izpad
a)

Ob koncu tekmovanja iz 1. MFL Lenart izpadeta zadnji dve uvrščeni ekipi v
kolikor sta v tekmovalni sezoni organizirani vsaj dve ligi.
b)
V naslednjem tekmovalnem letu se v 1. MFL Lenart uvrstita 2 kluba.
c)
V 3. SFL se lahko uvrsti prvouvrščena ekipa iz 1. MFL Lenart, če jo v
tekmovalni sistem sprejme organizator tekmovanja.
d)
V primeru, da napreduje ekipa iz 1. MFL Lenart v 3. SFL, ter nobena iz 3.
SFL ne izpade:
napredujejo:
•
iz 2. MFL v 1. MFL tri ekipe ter
izpadeta:
•
iz 1. MFL v 2. MFL dve ekipi ter

e)
V primeru, da izpade iz 3. SFL zadnje uvrščena ekipa, ter nobena iz 1. MFL
ne napreduje, se poveča 1. MFL na 12 ekip:
napredujejo:
•
iz 2. MFL v 1.MFL tri ekipe ter
izpadeta:
•
iz 1. MFL v 2. MFL dve ekipi ter
O vseh ostalih kombinacijah, ter v primeru, če se v naslednji sezoni vrne, v naš
sistem tekmovanja, večje število ekip iz MNZ Maribor, o dokončni organizaciji lig
odloča UO DMNL.
VIII.

PRAVICA NASTOPA
21. člen

Posamezni igralec lahko nastopi praviloma v istem dnevu na 2 (dveh) tekmah
malega nogometa, razen če se s pravili določi drugače.
Pravico nastopa v članski ekipi si igralec pridobi z dopolnjenim 16. letom starosti na
dan igranja tekme ali pa ima za igranje pisno soglasje staršev, skrbnikov, ki ga mora
dostaviti ekipa v kateri igra tak igralec pred pričetkom tekmovalne sezone.
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22. člen
Dvojne registracije
Za ekipe v ligah DMN Lenart lahko igrajo igralci, ki niso:
• igralci klubov 1. in 2.SNL (Slovenske nogometne lige),
Igralci 1.,2. in 3. SFL Maribor ter igralci nogometnih klubov izven Slovenije, lahko
nastopajo v ligi DMN Lenart brez omejitve.
Pravico nastopa v ligah DMN Lenart igralec izgubi, v kolikor se registrira za klub iz
gornjih postavk razen, če je igralec mlajši od 21 let (na dan pričetka ligaškega
tekmovanja DMNL še ni dopolnil 21 let).
Igralci mlajši od 21 let ne morejo igrati na dvojno registracijo znotraj lig DMNL.
Igralec , ki se v jesenskem delu tekmovanja registrira za tekmovanje v višji ligi (torej
1. in 2. SNL izgubi pravico nastopa do prestopnega roka v spomladanskem delu. Če
se ponovno registrira v prestopnem roku, lahko nemoteno tekmuje v spomladanskem
delu.

IX.

REGISTRACIJA IGRALCEV
23. člen

Registracija je obvezna za vse igralce, ki nastopajo na tekmovanjih iz tega Pravilnika.
Registracijo igralcev za 1. MFL Lenart in 2. MFL Lenart opravlja registracijski
komisar ali komisija za mali nogomet pri DMNL. Registracija igralcev se izvaja na
enotnih obrazcih DMNL.
Registracija igralcev se izvaja po določbah Pravilnika za mali nogomet DMNL.
O terminih za prestopne roke igralcev odloča UO DMNL in jih je dolžan objavit 10
dni pred pričetkom izvajanja prestopov-registracij na spletni strani www.dmnlenart.si
24. člen
Igralec kluba malega nogometa je lahko registriran za 1 (eden) klub malega
nogometa. Izjemoma je igralec, ki na dan pričetka tekmovanja v igralni sezoni DMNL
ni dopolnil 21 let in ni mlajši od 16 let, lahko registriran tudi za klub malega
nogometa, ki nastopa višjih ligah pod okriljem NZS ali SFL.
25.člen
Registracija neregistriranih igralcev je mogoča tudi izven prestopnega roka
predvidoma vsako prvo sredo v mesecu.
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X.

DISCIPLINSKE ZADEVE
26. člen

Za klube in igralce malega nogometa se uporablja Pravilnik za mali nogomet DMNL
in Disciplinski pravilnik NZS, v kolikor niso v nasprotju s tem Pravilnikom.
O disciplinskih zadevah odloča disciplinski komisar in UO DMNL.
27. člen
Kazni prepovedi za daljšo časovno dobo se prenašajo na vsa tekmovanja v
organizaciji DMNL. (več kot 5 tekem).
Prirejanje rezultatov, nagovarjanje oz. dogovarjanje o izidih tekem se lahko kaznujejo
na podlagi predloženih pisnih dokazov (ustni dogovori niso oprijemljiv dokaz) z
razveljavitvijo odigrane tekme in odvzemom točk treh točk (-3) na lestvici v ligaškem
ali pokalnem tekmovanju. Tekma se registrira 0:5 v škodo ekipe, ki je kršila pravila.
28. člen
V primeru neopravičenega izostanka prejme ekipa -1 točko pri točkovanju na lestvici
ter odbitek 20€ od plačane kotizacije za resnost (35€). Za drugi neupravičen
izostanek prejme ekipa –2 točki na lestvici (ter odbitek 15€). Pri tretjem neupravičen
izostanku sledi kazen le z odvzemom -3 točk. Ekipa je po treh neupravičenih
izostankih praviloma izključena iz tekmovanja, vendar pa ima v skladu s pravilnikom
možnost pisno zaprositi na elektronski naslov dmnlenart@gmail.com v roku 48 ur za
dodatno zadnjo možnost, vendar z ustrezno obrazložitvijo. Na podlagi prejetega
dokumenta UO DMN Lenart odobri ali zavrne prošnjo in pisno obvesti vodjo ekipe.
29. člen
Če ekipa preneha s tekmovanjem med tekmovalno sezono (samovoljni izstop ali
disciplinska izključitev) posledično temu vsi trenutno registrirani igralci izgubijo
pravico do preregistracije v druge ekipe vse do pričetka nove tekmovalne sezone.
V kolikor ima ekipa neporavnane obveznosti in le teh ne poravna v roku 30 dni od
nastanka se tako dolg porazdeli na registrirane igralce in se obračuna ob
preregistraciji v novo ekipo z ustrezno obrazložitvijo UO DMN Lenart.
30. člen
Časovne kazni ob izključitvah igralcev na tekmah določajo Pravila igre za mali
nogomet NZS(disciplinski pravilnik) in DMN Lenart.
31. člen
Igralec, ki je na prvenstveni tekmi izključen, ima avtomatsko prepoved nastopa na
prvi naslednji prvenstveni tekmi tekmovanja. Dejansko kazen izreče disciplinski
komisar ali UO DMNL.
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32. člen
Igralec, ki dobi zapored 4 (štiri) javne opomine na prvenstvenih tekmah, ima
prepoved nastopa na prvi naslednji prvenstveni tekmi tekmovanja. V nadaljevanju
lahko prejme 3(tri), 2 (dva) in 1(en) opomin, sledi ustrezna prepoved igranja na
naslednji prvenstveni tekmi.
Igralcu, ki dobi 2 (dva) javna opomina na isti prvenstveni tekmi, se šteje v nadaljnjo
evidenco 1 (eden) javni opomin. V kolikor ima isti igralec 1 (eden)(3,6,8...) javni
opomin v evidenci že od prej, prestaja najprej prepoved nastopa zaradi izključitve,
nato pa še zaradi prejetih javnih opominov od prej.
XI.

PRITOŽBENI POSTOPEK
33. člen

Zainteresirani klub ima pravico do pritožbe na tekmo.
Pritožba se pošlje na naslov DMN Lenart, P.P.60, 2230 Lenart ali na elektronski
naslov dmnlenart@gmail.com
34. člen
Zoper sklep tekmovalnega ali disciplinskega komisarja, ali registracijske komisijekomisarja za mali nogomet pri DMNL je dovoljena pritožba, katera se naj pošlje na
elektronski naslov dmnlenart@gmail.com ali po navadni pošti na naslov DMN
Lenart, p.p. 60, 2230 Lenart s pripisom »Pritožba«
Po prejetju se pritožbo vloži na UO DMN v 8 (osmih) dneh od prejema sklepa. Sklep
UO DMNL za pritožbe je dokončen.
35. člen
Pritožba na tekmovanju, ki se nadaljuje isti ali prvi naslednji dan (zaključek
pokalnega tekmovanja, turnirji, itd), mora biti prav tako podana pisno na naslov DMN
Lenart P.P. 60 2230 Lenart v roku 48 ur, na elektronski naslov dmnlenart@gmail.com
. O pritožbi odloča Komisija za pritožbe - UO DMNL tega tekmovanja. Sklep komisije
- UO DMNL je dokončen.
36. člen
V vsakem pritožbenem postopku se plača taksa. Višina takse je 20 EUR in jo določi
organizator tekmovanja.
XII.

DRUGE DOLOČBE
37. člen
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Na tekmovanjih v 1. Medobčinski futsal ligi Lenart in 2. Medobčinski futsal ligi Lenart
se podelijo naslednje nagrade:
a)
pokali za 1.,2. in 3. mesto in pokal za najboljšega strelca ter vratarja,
b)
medalje za 1.,2. in 3. mesto,
c)
nagrada za najbolj discipliniran klub (Fair Play),
d)
praktične nagrade za 4. in 5. mesto
Na pokalnem tekmovanju se podelijo naslednje nagrade:
a)
pokali za 1. in 2. in 3. mesto

38. člen
Najboljši strelec tekmovanja v DMNL je igralec, ki doseže največje število zadetkov v
ligaškem delu tekmovanja.
Način določanja najboljšega strelca v primeru enakega števila doseženih zadetkov in
način točkovanja za najbolj discipliniran klub opredelijo sklepi organizatorja.
39. člen
Za vse primere, ki niso vsebovane v tem Pravilniku, se po potrebi smiselno
uporabljajo določbe veljavnih pravilnikov NZS po predhodnem sklepu DMNL.
40. člen
Ta Pravilnik je sprejel UO DMNL na uvodnem sestanku pred začetkom sezone in
prične veljati z dne 25. avgusta 2016.

Predsednik DMNL:
Uroš Škrlec
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