MNZ MARIBOR
Komisija za
mali nogomet

PRAVILNIK POKALNEGA TEKMOVANJA MNZ MARIBOR
V MALEM NOGOMETU 2011 - 12

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Pravilnik opredeljuje pokalno tekmovanje MNZ Maribor v futsalu oz. malem
nogometu.
II.

PRAVICA NASTOPA
2. člen

V pokalnem tekmovanju obvezno nastopajo klubi, ki v tekoči sezoni tekmujejo v 3.
SFL ter klubi s področja MNZ MB, ki tekmujejo v višjem rangu tekmovanja in nimajo
zagotovljeno tekmovanje v končnici pokalnega tekmovanja NZS. Zmagovalec
pokalnega tekmovanja MNZ Maribor sodeluje v osmini finala pokala NZS. V primeru,
da zmagovalec pokalnega tekmovanja MNZ Maribor ne more nastopiti v osmini finala
pokala NZS iz upravičenih razlogov (klub preneha s tekmovanjem,…), lahko nastopi
namesto njega ekipa, ki je osvojila drugo mesto.
3. člen
Zdravniški pregledi niso obvezni. Igralci nastopajo na svojo odgovornost.
III.

NAČIN TEKMOVANJA
4. člen

Pokalno tekmovanje se igra po izločilnem sistemu. Igra se samo ena tekma.
Tekme polfinala in finala se igrajo v obliki zaključnega finalnega turnirja.
Tekme se igrajo v času, ki je določen s tekmovalnim koledarjem organizatorja
tekmovanja.

5. člen
Tekmovalne pare se določi na podlagi žreba.
Nosilci pri žrebu osmine finala se določijo na podlagi uvrstitev v zadnjih treh sezonah
v pokalnem tekmovanju. Prvi štirje nosilci se do četrtfinala ne morejo srečati med
seboj.
Ekipe za končno uvrstitev v posamezni sezoni prejmejo naslednje točke:
- za izpad v osmini finala 3 točke,
- za izpad v četrtfinalu 5 točk,
- za izpad v polfinalu 10 točk,
- za osvojeno končno drugo mesto 15 točk,
- za osvojeno končno prvo mesto 20 točk.
V kolikor imata dve ekipi ali več enako število točk, se postopoma upoštevajo
rezultati prejšnjih sezon oz. določa žreb.
6. člen
V kolikor v pokalnem tekmovanju sodeluje več kot 16 ekip, se igra predkrog in sicer
ena tekma. Tekmovalni par predkroga se določi na podlagi žreba.
V kolikor v tekmovanju sodeluje manj kot 16 ekip, so v prvem krogu prosti nosilci
tekmovanja za tekočo sezono.
7. člen
Igralni čas v pokalnem tekmovanju je 2 x 20 minut. V zadnji minuti tekme se ura
zaustavi ob vsaki prekinitvi.
V kolikor se tekma konča z neodločenim rezultatom, se zmagovalec določi z
izvajanjem kazenskih strelov.
V kolikor na finalni tekmi ni znan zmagovalec po rednem delu igranja, se igra en
podaljšek 5 minut. V kolikor tudi na ta način ni znan zmagovalec, se izvajajo kazenski
streli.
IV.

DISCIPLINSKE ZADEVE
8. člen

Ekipa, ki je v pokalnem tekmovanju obvezna sodelovati, se v primeru ne nastopanja
ne glede na stopnjo tekmovanja preda v disciplinski postopek in se kazen lahko
izreče tudi v ligaškem tekmovanju tistega ranga, v katerem v tekoči tekmovalni
sezoni nastopa oziroma v prihodnji tekmovalni sezoni. Postopek iz tega člena vodi
ustrezni disciplinski organ MNZ MB.

9. člen
Rumeni kartoni v pokalnem tekmovanju se vodijo ločeno glede na ligaško
tekmovanje.
Vse izrečene disciplinske kazni (razen časovnih) se vodijo posebej v medobčinskem
in zaključnem pokalnem tekmovanju NZS.
10. člen
V pokalnem tekmovanju lahko nastopi igralec v tekoči tekmovalni sezoni samo za en
klub.
V.

DRUGE DOLOČBE
11. člen

Pokalno tekmovanje se igra pod enakimi organizacijskimi pogoji kot v ligaških
tekmovanjih. V pokalnem tekmovanju krijeta stroške sodnikov in delegata obe ekipi v
enakem deležu.
Sodniške in delegatske takse v pokalnem tekmovanju določi KMN MNZ MB s svojim
sklepom.
Odvisno od načina tekmovanja v polfinalu in finalu, lahko organizator tekmovanja za
kritje stroškov in organizacijo tekem izda drugačen sklep.
12. člen
Za vse primere, ki niso vsebovani v tem pravilniku se smiselno uporabljajo določbe
veljavnih pravilnikov KMN MNZ MB, MNZ MB in NZS.
13. člen
Pravilnik je prejela KMN MNZ MB na seji dne 23.08.2011.
Pravilnik prične veljati 24.08.2011.
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