NAVODILA ZA POKALNO TEKMOVANJE
Na pokalnih tekmah lahko nastopijo le igralci z veljavnim zdravniškim pregledom vpisanim v športno
izkaznico. Zdravniški pregledi veljajo 12 mesecev od dneva potrditve.
Pravico nastopa za mladince imajo igralci rojeni po 1.1.1998, vendar morajo biti na dan tekme starejši od
15 let. V skladu z 2. odstavkom 42. člena TP NZS pa s posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v
mladinski kategoriji lahko nastopijo tudi igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 14 let.
Za člane lahko nastopijo igralci, ki so na dan srečanja napolnili 17 let. V skladu z 2. odstavkom 43. člena TP
NZS pa s posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v mladinski kategoriji lahko nastopijo tudi igralci,
ki na dan tekme niso mlajši od 16 let.
Na tekmi lahko za moštvo nastopi (med 18 igralci za tekmo) 1 (en) igralec, ki ni državljan RSlovenije ali
države članice EU. Delegat je dolžan na zapisnik o tekmi obkrožiti igralca(e) tujca(e).
Na pokalnih tekmah je med igro dovoljena zamenjava do največ 5 (pet) igralcev.
Na klopi za rezervne igralce lahko sedi 12 (dvanajst) oseb (7 rezervnih igralcev in 5 članov strokovnega
vodstva) – klubi so dolžni imeti ustrezno velike (6 m = 12 sedežev) klopi. Vsako moštvo je dolžno poleg
trenerja imeti vsaj še enega polnoletnega predstavnika kluba, domače moštvo pa tudi osebo zadolženo in
usposobljeno za nudenje prve pomoči.
Ekipe lahko vodijo samo trenerji z ustreznimi za tekoče leto potrjenimi licencami. V zapisnik o tekmi se
mora vpisati ime in priimek trenerja ter številko njegove licence. V kolikor ekipo vodi trener, ki nima ustrezne
licence, so delegati dolžni zahtevati od predstavnika kluba pisno izjavo o tem.
Predstavniki klubov so dolžni spisek igralcev, njihove športne izkaznice ter seznam uradnih oseb izročiti
delegatu srečanja najmanj 45 (petinštirideset) minut pred začetkom srečanja.
Klub domačin je dolžan zagotoviti najmanj 3 (tri) kvalitetne igralne žoge.
Na povratnih tekmah se ob identičnem rezultatu kot na prvi tekmi takoj izvajajo enajstmetrovke. Isto
pravilo velja tudi za finalno tekmo.
Zapisnik o tekmi se piše v programu REGISTA - ZAPISNIK. Klub domačin mora zagotoviti osebo, ki
bo zapisnik pisala. Po končani tekmi mora domačin javiti rezultat tekme na 031 613 907 – Ciril.
Delegati MORAJO od vseh akterjev podpisano prvo stran zapisnika poslati na sedež MNZ.
Prepovedano je točenje pijač v steklenicah in pločevinkah!
STROŠKI SODNIKOV IN DELEGATA (taksa, dnevnica in prevozni stroški)
ČLANI
- SODNIKI / DELEGAT: 46,00 / 28,00 / 28,00 / 28,00 neto zneski v €
MLADINCI
- SODNIKI / DELEGAT: 35,00 / 22,00 / 22,00 / 22,00 neto zneski v €.
Zneski so neto, vendar se nadomestila izplačuje v bruto zneskih v skladu z zakonodajo.
V primeru, da se tekma ne odigra, se sodnikom in delegatu izplača 50% stroškov.
FAIR PLAY!
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Otmar Komel l.r.
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