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PRAVILNIK O SPREMINJANJU TERMINA TEKEM
1. člen (splošne določbe)
S tem pravilnikom je določeno postopanje klubov ob želji spremembe bodisi datuma ali ure tekme, ki
je predvidena s koledarjem tekmovanja.
Ta pravila veljajo za vsa tekmovanja pod vodstvom Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica, k
njim so zavezani vsi klubi sodelujoči v teh tekmovanjih.
V pravilih posameznih tekmovanj so lahko določeni drugačni roki, kot so zapisani v teh pravilih, če je
potrebno zgodnejše javljanje sprememb.
Komunikacija glede sprememb zaradi preglednosti in evidentiranja poteka izključno preko e-pošte
vodje tekmovanj (jelen.nejc@mnzgorica.si). Vsi dogovori, ki so doseženi ustno, preko telefona ali
preko raznih komunikacijskih aplikacij, morajo biti posredovani preko e-pošte.
Sporočilo mora vsebovati ime tekmovanja (starostna kategorija), krog, nasprotnika (imeni obeh ekip)
in nov datum, uro in igrišče (v kolikor se to spremeni).
Vodja tekmovanja mora biti obveščen o vsakršni spremembi datuma, ure ali kraja igranja tekme. Vsi
dogovori o spremembah morajo biti posredovani v postavljenih rokih. Sprememba, ki je ustno
dogovorjena se sprejme šele, ko je dogovor potrjen s strani druge ekipe. Potrditev je lahko že
razvidna iz posredovanega pogovora med ekipama po e-pošti.

2. člen (vodja tekmovanj)
Dokončni termin tekme lahko določi le vodja tekmovanj, zoper odločitev katerega ugovor ni mogoč.
Tekma se mora in se lahko odigra le na kraju in ob terminu navedenem v Registi in uradnem
delegiranju na spletni strani.
Vodja tekmovanj lahko zaradi nezmožnosti organizacije tekme (npr. odsotnost sodnika) predlaga nov
datum igranja tekme.
Vodja tekmovanj mora poskrbeti, da ima gostujoča ekipa razumen čas za prihod na tekmo (npr. ne
dovoli igranja v oddaljenejših krajih v jutranjih urah) razen, če je termin predmet dogovora med
ekipama.
Vodja tekmovanja je dolžan pravočasno ekipam posredovati informacije o spremembah ki se zgodijo
kasneje kot 10 dni pred predvidenim datumom tekme, ažurno voditi delegiranje ter, po potrebi,
voditi dialog med ekipama v iskanju novega termina.

3. člen (spreminjanje ure, datuma ali lokacije tekme)
1. Domača ekipa lahko predlaga spremembo ure, datuma ali lokacije tekme do najkasneje 10 dni
pred predvidenim datumom tekme. Gostujoča ekipa lahko, v primeru zadržanosti na predviden
datum tekme, le stopi v kontakt z domačo ekipo v iskanju novega datuma, kot je to opisano v 2.
točki tega člena.
a) Če se tekma še vedno igra na s pravili tekmovanja določen igralni dan, za to ni potrebno
soglasje nasprotnika.
b) Če se želi tekmo prestaviti na dan, ki ni igralni dan, predviden v pravilih tekmovanja, je za to
potreben dogovor obeh ekip, ne glede koliko prej je sprememba predlagana.
c) Če nov termin, zaradi upravičenih razlogov, ne ustreza gostujoči ekipi, sta se kluba dolžna
dogovoriti za nov datum tekme.
d) Tekmo se lahko igra pred predvidenim datumom le s soglasjem nasprotne ekipe in vodje
tekmovanja.
2. Ekipi se lahko dogovorita za kakršnokoli spremembo do najkasneje 5 dni pred predvidenim
datumom tekme, pri čemer velja, da se mora tekma prestaviti na datum, ki je vsaj tri dni kasneje
od datuma posredovanja dogovora, zaradi zadostnega časa za delegiranje uradnih oseb.
Tudi če do dogovora ne pride, bo vodja tekmovanja vztrajal pri spremembi datuma tekme:
a)
b)
c)

če sta v reprezentanco povabljena najmanj dva igralca ekipe, ki sta v zadnjih 5 krogih igrala
najmanj 3 tekme (šteje se vstop v igro).
če sta zaradi vojaških vaj odsotna najmanj dva igralca ekipe, ki sta v zadnjih 5 krogih igrala
najmanj 3 tekme (šteje se vstop v igro).
v drugih upravičenih primerih, ko je odsotnih vsaj 5 igralcev ekipe (šola v naravi, birma,…).

3. Spremembe, ki so predlagane kasneje kot 5 dni pred predvidenim datumom tekme, so lahko
predmet le izrednih okoliščin (večdnevno deževje, nenadna bolezen najmanj 5 igralcev,…), kar je
potrebno dokazati z dokazili (zdravniška opravičila, slike igrišča,...). Tukaj ne pridejo v poštev
odsotnosti, ki so v naprej predvidene (npr. šola v naravi, birma,…). O upravičenosti odloča vodja
tekmovanja, ki lahko nato izostanek ekipe oz. tekme preda v presojo disciplinskemu sodniku.
4. Če tekma odpade, na način iz 3. točke tega člena, ali če je tekma prekinjena, je rok za določitev
novega termina 5 dni po datumu tekme, pri čemer pa je potrebno upoštevati vsa določila tega
pravilnika.
5. Prestavljene tekme se morajo odigrati čim prej, najkasneje pa do konca jesenskega oz.
pomladanskega dela prvenstva. Izjemoma, le z dovoljenjem vodje tekmovanj, se lahko tekma
odigra najkasneje 7 dni po datumu zadnje redne tekme v jesenskem oz. spomladanskem delu
prvenstva.
6. Tekem, na katerih so prisotni sodniki, ni moč igrati ob torkih.
7. Novi datumi tekem ne smejo biti v navskrižju z rednimi, s koledarjem predvidenimi tekmami.
Druge tekme se ne prestavlja, da se pridobi datum za igranje prestavljene tekme.
8. Pri tekmah ki so že bile preložene je za vsako naslednjo preložitev potrebno soglasje vodje
tekmovanj.
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