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Vodja tekmovanj MNZG-Kranj 

 

 

 

 

ZADEVA : Pravila za prestavitev tekme 

 

 

 

 

Tudi v tekmovalni sezoni 2015/16 si bomo vsi skupaj prizadevali za čim večjo disciplino pri 

morebitnem prestavljanju posamezne tekme iz uradnega termina, določenega v 

tekmovalnem koledarju, na kakšen drug termin. To je nujno potrebno za ažurno, predvsem 

pa nemoteno vodenje in organizacijo tekmovanja. V ta namen vse klube pozivam, da 

dosledno upoštevajo, že utečena in preizkušena, spodaj navedena navodila. 

 

1. Vsi klubi boste najmanj sedem dni pred posameznim tekmovalnim krogom prejeli 

uradni razpored tekem z navedbo tekmovalnega para ter kraja in datuma ter časa 

začetka tekme.  

 

V praksi to pomeni, da boste v primeru, če je tekmovalni krog na sporedu čez prihajajoči 

(naslednji) vikend, uradni razpored prejeli praviloma v petek zvečer, če pa je tekmovalni 

krog v prihajajočem (naslednjem) tednu, pa v ponedeljek zvečer. 

 

2. V primeru opravičljivih razlogov lahko zainteresirani klub zaprosi vodjo tekmovanja za 

prestavitev tekme iz uradnega termina, določenega v tekmovalnem koledarju in 

navedenega v uradnem razporedu iz prve točke, na kakšen drug termin. Vloga za 

prestavitev tekme je popolna, če vsebuje vse tri spodaj navedene informacije: 

 

♦♦♦♦ razlog prestavitve,  

♦♦♦♦ predlagani nov termin (točen datum in čas) igranja tekme in 

♦♦♦♦ soglasje nasprotnega kluba (obvezna navedba osebe, s katero je bilo dosežen 

dogovor) za prestavitev tekme na predlagani nov termin. 



Opozarjam, da tekem zaradi vsake malenkosti (npr. manjka en ali dva igralca ekipe, trener 

ne more voditi ekipe, ker bi si rad ogledal tekmo lige prvakov, igralci bodo utrujeni, ker imajo 

dan pred tekmo športni dan…) ne bom več prestavljal na druge termine. 
 

V primeru, da klub domačin želi preložiti začetek tekme do vključno ene ure, soglasje 

nasprotnega kluba ni potrebno. 
 

3. Vloga za prestavitev tekme je pravočasna, če je poslana najmanj šest (6) dni pred 

časom začetka tekme, določenem v uradnem razporedu tekem.  

 

V praksi to pomeni, da je v primeru, ko je tekmovalni krog na sporedu čez prihajajoči vikend, 

skrajni termin, do katerega še lahko zaprosite za spremembo uradnega termina tekme, 

ponedeljek do 17.00. Če pa je tekmovalni krog v prihajajočem tednu, pa je skrajni termin, do 

katerega še lahko zaprosite za spremembo uradnega termina tekme, četrtek do 17.00.  

 

4. Zainteresirani klub mora vlogo za prestavitev tekme obvezno poslati po elektronski pošti 

na oba navedena naslova: 

tekmovanja@mnzgkranj.si;  roman.rogelj@ef.uni-lj.si. 

 

5. Vodja tekmovanja lahko izda soglasje za prestavitev tekme samo v primeru pravočasne 

in popolne vloge in če presodi, da sama prestavitev ne predstavlja tveganja za 

regularnost tekmovanja. 

 

6. Če klub pridobi soglasje nasprotnika za prestavitev tekme na nov termin, vendar vloge 

ne odda pravočasno, lahko vodja tekmovanja odobri predlagani nov termin, pri čemer se 

upošteva, da je klub, ki je zamudil z vlogo, prekršil veljavne Tekmovalne propozije 

MNZG-Kranj, za kar so predvideni ustrezni disciplinski ukrepi. Prosim, da to opozorilo 

vzamete resno in se postavljenih rokov držite. 

 

7. Če v primeru iz prejšnje točke vodja tekmovanja presodi, da prestavitev tekme z 

organizacijskega vidika ni izvedljiva oziroma predstavlja tveganje za regularnost 

tekmovanja, vlogo kluba zavrne. V tem primeru se mora tekma odigrati v uradnem 

terminu, odrejenim z delegiranjem. Na takšen sklep vodje tekmovanja pritožba ni možna. 

 

8. V nujnih primerih lahko, brez dogovora klubov, vodja tekmovanja sprejme sklep, da se 

posamezne tekme odigrajo izven uradnih terminov, določenih v tekmovalnem koledarju. 

Na takšen sklep pritožba ni možna. 

 

9. Zgoraj navedena pravila veljajo za vse kategorije, torej tudi za starejše in mlajše cicibane (U11 

in U9). V pretekli sezoni je bilo namreč ugotovljeno, da so si nekateri trenerji pri prestavitvah 

vzeli absolutno preveč svobode in tekme odpovedovali tako rekoč tik pred zdajci.  

 

Športni pozdrav! 

Vodja tekmovanj MNZG-Kranj: 

Roman Rogelj, l.r. 


