MNZ MARIBOR
Komisija za
mali nogomet

PRAVILNIK ZA FUTSAL
MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE MARIBOR
Na podlagi 6. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in 27. člena Statuta MNZ Maribor
je izvršni odbor MNZ Maribor na svoji seji, dne 27.09.2011 sprejel Pravilnik za futsal
MNZ Maribor.
I.

UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta pravilnik vsebuje splošne določbe, pravila igre za futsal, sistem tekmovanj,
organizacijo tekmovanj, organizacijo tekem, pogoje nastopanja na tekmi, rezultate
tekem in ugotavljanje uvrstitve, način tekmovanja, pravico nastopa, registracijo
igralcev, disciplinske zadeve, pritožbeni postopek in druge določbe.
2. člen
Tekmovanje za mali nogomet ali futsal vodi Komisija za mali nogomet pri MNZ
Maribor.
3. člen
V 3. SFL ( Slovenska futsal liga) lahko nastopajo registrirani klubi malega nogometa
oz. društva, ki so pravne osebe in člani MNZ Maribor.
V isti stopnji tekmovanja lahko nastopa 1 (ena) ekipa iste pravne osebe.
V vsaj eni stopnji tekmovanja nižje lahko nastopa tudi ekipa B z istimi igralci, ki na
dan tekme niso starejši od 21 let in niso v istem dnevu nastopili za prvo ekipo, ki
tekmuje v višji stopnji tekmovanja.
II.

PRAVILA IGRE
4. člen

Vse tekme, ki jih vodi Komisija za mali nogomet pri MNZ Maribor se morajo igrati po
Pravilih za futsal, ki jih je sprejela FIFA, po sklepih IB, Pravilih za futsal NZS,
predpisih MNZ Maribor ter sklepih Komisije za mali nogomet pri MNZ Maribor (KMN
MNZ MB).

III.

SISTEM TEKMOVANJ
5. člen

Sistem ligaškega in pokalnega tekmovanja določa Tekmovalni pravilnik za mali
nogomet pri MNZ Maribor ter sklepi KMN MNZ MB.
Na podlagi Tekmovalnega pravilnika se lahko igra končnica za prvaka ali končnica za
obstanek.
Stopnje prvenstvenih tekmovanj so:
-

3. Slovenska futsal liga (3. SFL)
medobčinska liga malega nogometa (MLMN)

Sistem tekmovanja v 3. SFL in MLMN je določeno s Tekmovalnim pravilnikom za
futsal MNZ Maribor. Glede na število prijavljenih ekip lahko KMN MNZ MB tekmovalni
sistem in skupine primerno prilagodi.
6. člen
V 3. SFL lahko nastopa največ 16 ekip, razen če organizator tekmovanja ne določi
drugače. V MLMN lahko nastopa največ 16 ekip, sicer se organizirata dve ligi, razen
če organizator tekmovanja ne določi drugače.
7. člen
V pokalnem tekmovanju obvezno nastopajo klubi 3. SFL ter klubi s področja MNZ
MB, ki tekmujejo v višjem rangu tekmovanja in nimajo zagotovljeno tekmovanje v
končnici pokalnega tekmovanja NZS.
IV.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJ
8. člen

Tekmovalno leto futsala je od 1. julija tekočega leta do 30. junija naslednjega leta.
9. člen
Igralni dan je petek, sobota in nedelja. S sklepom KMN MNZ MB je igralni dan lahko
tudi med tednom.
10. člen
KMN MNZ MB kot organizator tekmovanj določi tekmovalni koledar praviloma 1 (en)
mesec pred začetkom tekmovanja.

Tekmovalne pare se določi z žrebom. Tekmovalni razpored se določi po Bergerjevih
lestvicah, ki so sestavni del tega Pravilnika.
11. člen
Tekmovalnega koledarja in razporeda ni mogoče spreminjati, razen v primeru
naknadnih obveznosti (zasedenost dvorane) in drugih primerih, ki so določene v
Tekmovalnem pravilniku.
V.

ORGANIZACIJA TEKEM
12. člen

Tekme se igrajo v dvoranah, ki morajo biti registrirana s strani KMN MNZ MB.
Organizacijo tekem določa Tekmovalni pravilnik in sklepi KMN MNZ MB.
13. člen
Igralni čas tekem je določen v Tekmovalnem pravilniku.
14. člen
V kolikor se zaradi opravičenega razloga tekma ne more odigrati ali je zaradi tega
prekinjena, se mora odigrati v času, ki ga določi vodja tekmovanja.
Če je sodnik prekinil tekmo iz objektivnih razlogov, se odigra nova tekma, če je do
prekinitve prišlo pred potekom dveh tretjin igralnega časa, v nasprotnem primeru pa
obvelja dosežen rezultat ob prekinitvi kot končni rezultat.
Pravilo iz prejšnjega odstavka tega člena se uporablja za vse primere, ko za
prekinitev tekme ni kriva nobena ekipa ali ko sta za prekinitev krivi v enaki meri obe
ekipi.
Če je tekma prekinjena po krivdi ene od ekip, se tekma registrira po uradni dolžnosti
s 5:0 za nasprotno ekipo, če le-ta do prekinitve ni dosegla ugodnejšega rezultata.
15. člen
Tekme 3. SFL in MLMN sodita dva sodnika.
Organizator tekmovanja za vsako tekmo določi delegata tekme. V primeru njegove
odsotnosti opravlja vlogo delegata glavni sodnik.
Dolžnost delegata je zlasti, da pred tekmo pravočasno pregleda športne izkaznice
igralcev, ugotovi njihovo identiteto ter izpolnjevanje pogojev glede pravice nastopa
ter podatke o tem vpiše v zapisnik o tekmi.
Podatki iz zapisnika o tekmi veljajo za točne, če ne pride do poprave zapisnika.

16. člen
Rok za popravo zapisnika po uradni dolžnosti znaša tri dni po odigrani tekmi.
Popravo zapisnika lahko predlaga v roku iz prvega odstavka tudi ekipa, ki je nastopila
na tekmi.
O popravi odloča organizator tekmovanja.
Zoper njegovo odločbo ni pritožbe.
VI.

POGOJI NASTOPANJA NA TEKMI
17. člen

Na tekmi lahko nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik in
imajo pravico nastopa.
Vsak klub lahko za posamezno tekmo prijavi največ 2 (dva) igralca, ki nimata
slovenskega oz. državljanstva EU.
18. člen
Tekma se lahko začne, ko ima eden od klubov na igrišču najmanj 5 (1 + 4) igralcev,
ki imajo pravico nastopa.
Če eden od klubov ostane med tekmo z manj kot 3 (1 + 2) igralci, je sodnik dolžan
prekiniti tekmo. 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.
19. člen
Na tekmah v futsalu je število menjav neomejeno. Menjave igralcev so v označenem
prostoru pri sredini igrišča, na tisti strani, kjer so rezervne klopi in prostor za delegata,
časomerilca in napovedovalca.
20. člen
Dresi, hlačke in nogavice igralcev ekipe morajo biti enakobarvne in enakokrojne.
Dresi morajo biti takšne barve, da se kluba razlikujeta. Dresi vratarjev se morajo
razlikovati od barve dresov ostalih igralcev na tekmi in od sodnika.
Dresi morajo biti na hrbtni strani oštevilčeni kot so igralci prijavljeni v zapisnik tekme.
V kolikor postane vratar eden izmed igralcev, mora imeti na dresu isto številko, kot jo
je imel pred zamenjavo.
Hlačke igralcev morajo biti obvezno kratke. Vratar sme nastopiti v dolgih športnih
hlačah (trenerki).

Igralci morajo nositi ščitnike za noge in nogavice, ki jih morajo povsem pokrivati.
Kapetan ekipe mora imeti na levi roki kapetanski trak.
21. člen
Na prvenstvenih in pokalnih tekmah lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih
identiteto ugotovi delegat pred začetkom tekme na podlagi športne izkaznice, ki jo
predpiše NZS oz. MNZ MB.
Če se pri ugotavljanju istovetnosti (primerjava s fotografijo) pojavi sum glede
identitete igralca lahko delegat zahteva osebno izkaznico, potni list ali drugo javno
listino, v kateri je fotografija igralca. Če se tudi ta način identiteta igralca ne more
zanesljivo ugotoviti, igralec na tekmi ne sme nastopiti.
Izjemoma se identiteta igralca ugotavlja kasneje, vendar pa najpozneje 15 minut po
končani tekmi, za tistega igralca, ki do začetka tekme še ni prispel na igrišče.
Ugotavljanje identitete igralca po končani tekmi mora biti zapisniško potrjeno.
22. člen
Igralci na tekmah igrajo na lastno odgovornost.
VII.

REZULTATI TEKEM IN UGOTAVLJANJE UVRSTITVE
23. člen

Na tekmi zmaga tista ekipa, ki doseže več golov
V primeru, da sta obe ekipi dosegli enako število golov ali pa nista dali nobenega, je
rezultat neodločen.
Na prvenstveni tekmi dobi zmagovalec tekme 3 (tri) točke, poraženec pa 0 (nič) točk.
V primeru neodločenega rezultata dobi vsaka ekipa po 1 (eno) točko.
24. člen
Uvrstitev se določa po številu osvojenih točk tako, da več točk pomeni boljšo
uvrstitev.
V primeru, da imata dva kluba ali več v končni lestvici enako število točk, odločajo o
uvrstitvi rezultati njihovih medsebojnih tekem, in sicer se izdela lestvica, ki zajema le
medsebojne tekme teh klubov.
V primeru enakega števila točk v tej lestvici odločajo v zaporedju:

- razlike med danimi in prejetimi goli v medsebojnih srečanjih,
- števila doseženih zadetkov v gosteh v medsebojnih srečanjih,
- gol razlike z vseh tekem,
- števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- števila zadetkov v gosteh na vseh tekmah,
- fair play uvrstitve ekip,
- žreb.
25. člen
Rezultati končnice štejejo za končni vrstni red tekmovanja.
VIII.

ODLOČANJE O REZULTATU TEKME
26. člen

Če se ekipa 15 minut po času, določenem za začetek tekme, ne pojavi na igrišču z
zadostnim številom igralcev,se tekma ne odigra.
Izjemoma sodnik počaka tudi dlje, če iz okoliščin izhaja, da je zamuda opravičena in
da bo ekipa prišla. Pri tem mora paziti na to, da se tekma lahko pravočasno konča
glede na morebitno igranje naslednjih tekem v isti dvorani.
Če ekipa na tekmo ni prišla iz neupravičenih razlogov, se tekmo registrira po uradni
dolžnosti z rezultatom 5:0 za nasprotno ekipo.
Če ekipa preneha tekmovati se upošteva 54. člen Tekmovalnega pravilnika NZS.
Šteje se , da je ekipa prenehala tekmovati , če v istem tekmovalnem letu dvakrat
neopravičeno ni nastopila.
Ekipa je dolžna razloge izostanka s tekme sporočiti organizatorju tekmovanja v 48
urah od določenega začetka tekme, sicer se šteje, da je izostanek neopravičen.
27. člen
Organizator tekmovanja je dolžan na podlagi zapisnika o tekmi registrirati odigrano
tekmo z doseženim rezultatom, če ni bila vložena pritožba in če ni razlogov za
registracijo tekme po uradni dolžnosti.
O registraciji tekme se odloča po poteku časa za vložitev pritožbe na odigrano tekmo.
Po uradni dolžnosti ali na podlagi zahteve zainteresirane ekipe, se tekmo registrira z
rezultatom 5:0 v korist ekipe, ki je bila nasprotnik ekipi, ki je kriva za enega od
naslednjih prekrškov, če ni dosegla ugodnejšega rezultata:
- če je nastopila z igralcem, ki ni imel pravice nastopa,
- če je nastopila na tekmi v času, ko je bila suspendirana ali kaznovana,
- če je nastopila z igralcem, ki ni imel pravice nastopa, ker se ni odzval pozivu

selektorja reprezentance za nastop na tekmi reprezentance.
- če je nastopila z igralcem, ki ne izpolnjuje določb tega pravilnika o zdravniških
pregledih.
IX.

NAČIN TEKMOVANJA
28. člen

Način tekmovanja, napredovanja in izpadanja v 3. SFL in MLMN opredeljuje
Tekmovalni pravilnik in sklepi KMN MNZ MB.
29. člen
V kolikor se klub odpove nastopanju na zagotovljeni stopnji tekmovanja v naslednjem
tekmovalnem letu ali se pravočasno ne prijavi na tekmovanje, ga nadomesti klub po
sklepu KMN MNZ MB.
X.

PRAVICA NASTOPA
30. člen

Posamezni igralec lahko nastopi praviloma v istem dnevu samo na eni tekmi malega
nogometa, razen če se s Tekmovalnim pravilnikom ne določi drugače.
31. člen
Pravico nastopa v članski ekipi si igralec pridobi z dopolnjenim 16. letom starosti na
dan igranja tekme.
32. člen
Pravico nastopanja igralcev starih nad 16 let opredeljuje Pravilnik za futsal NZS in
Tekmovalni pravilnik.
XI.

REGISTRACIJA IGRALCEV
33. člen

Registracija je obvezna za vse igralce, ki nastopajo na tekmovanjih za futsal pod
okriljem KMN MNZ MB.
34. člen
Registracijo igralcev 3. SFL opravlja Registracijska komisija pri NZS. Registracijo
igralcev MLMN pa opravlja registracijska komisija za mali nogomet pri MNZ MB.
Registracija igralcev se izvaja na enotnih obrazcih NZS in MNZ MB.

Registracija igralcev se izvaja po določbah Pravilnika za futsal NZS, Registracijskega
pravilnika NZS ter Tekmovalnega pravilnika.
35. člen
Igralci nogometnih klubov s pravico nastopa na tekmah v futsalu so lahko istočasno
registrirani za nogometni klub in za klub malega nogometa.
Igralec kluba malega nogometa je lahko registriran za 1 (en) klub malega nogometa.
Izjemoma je igralec, ki na dan tekme ni starejši od 21 let in ne mlajši od 16 let lahko
registriran tudi za klub malega nogometa, ki nastopa v nižji stopnji tekmovanja. Taka
registracija je dopustna od 15.01. in traja do 30.06. istega leta.
Klub igralca, ki ni mlajši od 16 let lahko posodi drugemu klubu. O posoji igralca
sklenejo kluba in igralec pogodbo, v kateri se določi:
a) čas izposoje, ki ne sme biti krajši od 6 (šest) mesecev,
b) medsebojne obveznosti pogodbenih strank.
Prijavi za registracijo za nov klub je potrebno predložiti tudi zgoraj določeno pogodbo
o posoji igralca v kateri je opredeljena pravica igranja.
36. člen
Za igralce klubov malega nogometa je prestopni rok določen s sklepom IO NZS.
37. člen
Registracija neregistriranih igralcev je mogoča tudi izven prestopnega roka.
Igralec lahko izven prestopnega roka tudi prestopi v drug klub malega nogometa, v
kolikor predloži izpisnico dosedanjega kluba.
38. člen
Če je katerakoli prijava za registracijo igralca vložena po 15. januarju, ima igralec
pravico nastopa 1. julija istega leta.
Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za prve registracije igralcev mlajših
od 18 let kateri imajo pravico nastopanja takoj.
Prav tako določilo prvega odstavka tega člena ne velja za igralce mlajše od 18 let, ki
od začetka tekmovalnega leta še niso nastopili za svoj klub. Ti igralci imajo pravico
nastopa takoj.
39. člen
Za igralca, ki prestopa iz kluba malega nogometa v nogometni klub in obratno veljajo
nadomestila (odškodnine), ki so določene v drugih predpisih NZS.

40. člen
Igralec ima pravico nastopa dan po izdaji sklepa o registraciji.
41. člen
Igralec, ki se registrira za klub malega nogometa, za katerega je bil v istem
tekmovalnem letu že registriran, pridobi pravico nastopa v roku 1 meseca od dneva
registracije, razen v primerih iz 2. odstavka 35. člena tega Pravilnika.
XII.

DISCIPLINSKE ZADEVE
42. člen

Za klube, igralce in funkcionarje malega nogometa se uporabljajo določbe
Disciplinskega pravilnika MNZ MB in NZS v kolikor niso v nasprotju s tem
Pravilnikom.
O disciplinskih zadevah odloča disciplinski organ.
43. člen
Kazni prepovedi za določeno časovno dobo se prenašajo na vsa tekmovanja MNZ
MB in NZS.
44. člen
V kolikor se klub ne udeleži delegirane tekme iz neopravičenega razloga se kaznuje
finančno v višini 100,00 EUR. V primeru, da se klub drugič neupravičeno ne udeleži
tekme se kaznuje finančno v višini 200,00 ter se klub izključi iz tekmovanja.
45. člen
Igralec, ki je na prvenstveni ali pokalni tekmi izključen ima avtomatsko prepoved
nastopa na prvi naslednji tekmi. Dejansko kazen izreče disciplinski organ.
46. člen
Igralec, ki dobi 2 (dva) javna opomina na 2 (dveh) prvenstvenih tekmah, ima
prepoved nastopa na prvi naslednji prvenstveni tekmi.
47. člen
Javni opomini v pokalnem tekmovanju se štejejo posebej.
Ekipa ne more nastopiti, če ji je bil izrečen suspenz ali pa je bila kaznovana s
prepovedjo nastopanja.

XIII.

PRITOŽBENI POSTOPEK
48. člen

Zainteresirani klub ima pravico do pritožbe na tekmo.
O pritožbi odloča tekmovalni organ KMN MNZ MB.
Pritožbo je potrebno vložiti organizatorju tekmovanja pismeno v dveh dneh po
odigrani tekmi, pri čemer kot dokaz pravočasnosti velja poštni žig priporočene
pošiljke.
Pritožba mora biti obrazložena.
Pod pojmom zainteresirani klub se razume vsak klub, ki je oškodovan z rezultatom
tekme, zoper katero se pritožuje.
49. člen
Pritožba mora biti rešena v 8 (osmih) dneh po prejemu.
Če v roku iz prvega odstavka odločba o pritožbi ni dostavljena pritožniku, se šteje, da
je bila pritožba zavrnjena, pritožnik pa ima pravico vložiti pritožbo na drugostopni
organ v osmih dneh po preteku roka iz prvega odstavka tega člena, kot bi bila
pritožba zavrnjena.
50. člen
Zoper odločitev prvostopnega organa se lahko zainteresirana ekipa pritoži na
drugostopni organ v osmih dneh od prejema odločbe.
Drugostopni organ:
a) pritožbo kot prepozno zavrže,
b) pritožbo kot neutemeljeno zavrne,
c) pritožbi ugodi, prvostopno odločitev razveljavi in o zadevi sam odloči,
d) pritožbi ugodi, odločitev razveljavi in zadevo vrne prvostopnemu organu v
ponovno odločanje.
51. člen
Drugostopna odločitev mora biti sprejeta v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe.
Sklep drugostopnega organa je dokončen in nanj ni možna pritožba.
52. člen
V pritožbenem postopku se plačujejo takse, ki jih določi IO MNZ MB in se plača na
TRR MNZ MB v času pritožbenega roka. Dokazilo o plačilu pritožbene takse je
potrebno priložiti k pritožbi.

XIV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen

Za vse primere, ki niso vsebovani v tem pravilniku se smiselno uporabljajo določbe
veljavnih pravilnikov MNZ MB in NZS.
54. člen
Ta Pravilnik je sprejel IO MNZ MB na svoji 13. redni seji, dne 27.09.2011.
Pravilnik prične veljati 28.09.2011.
Bogdan Šuput l.r.
Predsednik
KMN MNZ MB

dr.Rudi Turk l.r.
Predsednik
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