Na podlagi 4. čl. Statuta NZS
ter v skladu z 6. in 8. členom Tekmovalnega
Pravilnika NZS sta IO MNZ Nova Gorica in IO MNZ Koper na predlog Koordinacije
MNZ Nova Gorica in MNZ Koper sprejela :

PROPOZICIJE

TEKMOVANJA KADETSKIH EKIP V EPNL-U17
IN MLADINSKIH EKIP V EPNL U-19
ZA TEKMOVALNO SEZONO 2016/2017

I. UVODNE IN SPLOŠNA DOLOČBE
1. člen
Osnova za tekmovanje je tekmovalni pravilnik NZS, s temi propozicijami pa se
določijo posebnosti za tekmovanje kadetskih ekip v Enotni Primorski Nogometni
ligi - KADETI (v nadaljevanju EPNL-U17) in Enotni primorski Nogometni Ligi –
MLADINCI (v nadaljevanju EPNL- U19) v tekmovalnem letu 2016/2017.
2. člen
V EPNL-U17 in EPNL-U19 v TS 2016/2017 nastopajo kadetska oz. mladinska
moštva nogometnih klubov, ki so člani MNZ KP in MNZ NG.
3. člen
Tekmovanje v EPNL-U17 in EPNL-U19 v tekmovalnem letu 2016/2017 vodi MNZ
Nova Gorica.
Koordinacijski odbor, ki ga sestavljajo predsednika obeh MNZ ter vodji
tekmovanj v obeh MNZ, skrbi in koordinira delo ter rešuje morebitne zaplete.
Na sejo odbora so lahko vabljeni tudi drugi člani.
Za nemoten potek tekmovanja skrbijo organi MNZ Nova Gorica:
- Vodja tekmovanja za tekmovalni del
- Disciplinski sodnik za disciplinsko problematiko
- Sekretar lige za finančno in operativno poslovanje lige.
- Predstavnik sodniške organizacije za delegiranje sodnikov
Drugostopenjski organ v primeru pritožb na odločitev zgoraj navedenih organov,
ki vodijo ligo je Drugostopenjska komisija (Komisija za pritožbe), ki jo sestavljajo
2 (dva) člana MNZ NG in 1 (en) član MNZ KP.
Vse dopise v zvezi s tekmovanjem morajo nogometni klubi ter drugi organi
nogometnih organizacij nasloviti na naslov:
MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA
Ulica Gradnikove brigade 47, p.p. 251, 5000 NOVA GORICA
Lahko jih pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: info@mnznovagorica.si .

II. SISTEM TEKMOVANJA, NAPREDOVANJA
4. člen
V EPNL-U17 nastopa 5 (pet) ekip, v EPNL-U19 nastopa 6 (šest) ekip. Tekmovane
EPNL U-19 in tekmovanje EPNL U-17 potekata po štirikrožnem sistemu.
Igralni dan EPNL-U17 je nedelja, igralni dan EPNL-U19 pa je sobota. Če ekipa želi
odigrati tekmo na drug dan mora pridobiti pisno soglasje nasprotnika.
Tekmovanje poteka v skladu s tekmovalnim koledarjem, ki ga sprejeme IO MNZ
NG ter glede na pare, ki jih z žrebom določi organizator. Tekmovanje je deljeno
na jesenski del in spomladanski del. V tekmovanju EPNL U -19 in v tekmovanju
EPNL U-17 se odigra tako jeseni kot spomladi po 10 krogov.
5. člen
Ekipa, ki osvoji prvo mesto v EPNL-U17 pridobi naslov PRVAK EPNL-U17 ter
prejme pokal. Ekipa, ki osvoji prvo mesto v EPNL-U19 pridobi naslov PRVAK
EPNL-U19 ter prejme pokal.
Najbolje uvrščena ekipa na skupni lestvici mladincev in kadetov pridobi pravico
nastopa v kvalifikacijah za popolnitev 2-SML/SKL-Zahod.

III. ORGANIZACIJA TEKEM
6. člen
Klub domačin je na srečanjih EPNL-U17 in EPNL-U19 dolžan poskrbeti za varnost
igralcev, sodnikov, delegata in drugih uradnih oseb ter gledalcev.
Tekma se lahko odigra le na nogometnih igriščih, ki so registrirana od pristojnih
organov MNZ KP in NG
Na vsaki tekmi mora klub domačin izobesiti na vidno mesto državno zastavo
Republike Slovenije po možnosti pa tudi zastavo NZS in Fair Play.
Klub domačin mora poskrbeti za prvo medicinsko pomoč na tekmi (dežurni
zdravnik, zdravstveni delavec z najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali osebo s
spričevalom za nudenje prve pomoči- z 80 urnim tečajem RK). Klub domačin
mora zagotovili vozilo in šoferja za prevoz igralca, ki mu je potrebna nadaljnja
zdravstvena oskrba.
Klub domačin mora zagotoviti osebo za pisanje zapisnika o tekmi z računalniškim
programom Regista. Pred pričetkom tekme je potrebno izpolniti, natisniti in
podpisati prvo stran zapisnika, po tekmi pa izpolniti še podatke o menjavah,
strelcih in opominih ter številu gledalcev in osnovne podatke o organizaciji tekme
ter to potrditi in poslati v računalniški modul Regista.
Na vsakem srečanju mora klub domačin pred tekmo sodniški trojki predati
najmanj 3 (tri) enake kvalitetne žoge, s kateremu se bo srečanju odigralo. Klub
domačin lahko za nemoten potek srečanja zagotovi tudi več enakih kvalitetnih
žog ( to je 5 – 7).
Najkasneje v roku 15 minut po koncu srečanja v EPNL-U17 in EPNL-U19 je klub
domačin dolžan javiti rezultat srečanja dežurni službi vodstva tekmovanja.

7. člen
Vsi nastopajoči igralci na prvenstvenih tekmah EPNL-U17 in EPNL-U19 morajo
imeti v modul Regista vpisan zdravniški pregled, ki velja 12 (dvanajst) mesecev.
V primeru da zdravniški pregled ni vpisan v modul morajo imeti s seboj na
predpisanem obrazcu NZS zdravniško potrdilo o sposobnosti za posameznega
igralca, v nasprotnem tak igralec nima pravice nastopa na tekmi.
8. člen
Pravico nastopa na tekmi EPNL-U17 imajo igralci rojeni po 1.1.2000, na dan
tekme pa morajo imeti napolnjenih 13. let
Pravico nastopa na tekmi EPNL-U19 imajo igralci rojeni po 1.1.1998, na dan
tekme pa morajo imeti napolnjenih 15. let. S posebnim zdravniškim mnenjem
imajo pravico nastopa igralci, ki imajo napolnjenih 14. let.
Vsaka ekipa lahko na posamezni prvenstveni tekmi prijavi 18 (osemnajst)
igralcev za tekmo, s tem da je dovoljeno opraviti 5 (pet) menjav. Med 18
prijavljenimi igralci so lahko 3 (tri) igralci, ki niso državljani Slovenije oz. držav
EU – tujci.
Vodstva ekip so dolžna sama voditi evidenco o disciplinskih kaznih, suspenzih in
preverjati pravico nastopa posameznega igralca.
Vodstvo tekmovanja bo
sprotno obveščalo o prejetih javnih opominih ter prepovedih nastopanja za
posameznega igralca.
Klub lahko vodijo trenerji, ki imajo najmanj »C« licenco potrjeno za tekoče leto.

9. člen
Zainteresirani klub oz. posameznik ima pravico do pritožbe na tekmo. Pritožbo z
ustrezno obrazložitvijo je potrebno vložiti vodji tekmovanja pisno v dveh dneh po
odigrani tekmi. Pritožba je pravočasno vložena, če je oddana najkasneje zadnji
dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je v tem roku tudi plačana
pritožbena taksa v višini 100(sto) € na transakcijski račun MNZ NG.
Pritožbo zoper sklep vodje tekmovanja je potrebno vložiti v 8 (osmih) dneh od
prejema sklepa.
Pritožba zoper sklep disciplinskega sodnika je potrebno vložiti pisno v 3 (treh)
dneh od prejema sklepa s tem, da pritožba ne zadrži izvršitve kazni.
Navedeni pritožbi je potrebno vložiti na Komisijo za pritožbe. Pritožba je
pravočasno vložena, če je oddana najkasneje zadnji dan pritožbenega roka
priporočeno po pošti in je v tem roku plačane pritožbo taksa v višini 100 (sto) €
na transakcijski račun MNZ NG.
Zoper odločitev vodje tekmovanja v zvezi z organizacijo tekmovanja, ki jih
definirajo čl. 9 do 16. TS NZS ni pritožb. Ravno tako ni pritožb na sklep
disciplinskega sodnika o suspenzu.

IV. FINANČNA DOLOČILA
10. člen
Klubi so dolžni v predpisanem roku in predpisanem znesku poravnati vse
finančne obveznosti do organov tekmovanja in sicer:
• Članarino za vodenje tekmovanja (jesen in pomlad) - 300,00 EUR / ekipa
• Kazni za disciplinske prekrške igralcev, funkcionarjev in ekip
• Stroške sodnikov - glavni sodnik / 1.pomočnik / 2.pomočnik
EPNL-U17
35,00 EUR / 26,00 EUR / 26,00 EUR
EPNL-U19
48,00 EUR / 34,00 EUR / 34,00 EUR
Navedeni sodniški in delegatski stroški so v neto zneskih, plačilo je potrebno
izvršiti v skladu z veljavno zakonodajo R.Slovenije.
Neizpolnjevanje finančnih obveznosti se šteje kot disciplinski prekršek, ter se
sankcionira v skladu z Disciplinskim pravilnikom NZS.

V. FAIR PLAY
11. člen
Vodstvo tekmovanja bo na osnovi ocene službenih delegatov zapisanih v obrazcu
»Poročilo o Fair playu vodilo lestvico “FAIR PLAY”. Po koncu sezone podeli
vodstvo tekmovanja najbolj discipliniranim ekipam v ligi praktične nagrade –
nogometne žoge in sicer:
• Prva uvrščena ekipa
5 (pet) žog
• Druga uvrščena ekipa
3 (tri)
žoge
Vodstvo tekmovanja ima možnost, da se odloči za drugo praktično nagrado,
vendar pa njena vrednost ne more biti nižja od vrednosti žog.

VI. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
12. člen
Za vse kar ni izrecno navedeno v teh Propozicijah, se uporabljajo določila
Tekmovalnega, Registracijskega in Disciplinskega pravilnika NZS, in druga
določila, ki jih je izdala NZS (»Hišni red na športnih in drugih javnih prireditvah«,
»varnost na stadionih«, ..) ter vsa ostala pisna navodila, ki jih predpiše vodstvo
tekmovanja pri MNZ NG.

Vodja tekmovanja EPNL
Otmar Komel

Predsednik
Dušan Bezjak

