REGISTRACIJSKI PRAVILNIK
MZ KMN GORIČKO

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S temi propozicijami se ureja registracijski pravilnik Medobičinske zveze klubov
malega nogometa (MZ KMN Goričko).

2. člen
Vse dopise v zvezi z registracijo morajo klubi, kakor tudi drugi organi, naslavljati
na naslov: MZ KMN Goričko, Domanjševci 68, 9206 Križevci, s pripisom imena organa, na
katerega se zadeva nanaša.

3. člen
Ta pravilnik vsebuje registracijska pravila MZ KMN Goričko.

II. ORGANI

4. člen
Registracijske postopke vodi registracijska komisija pri MZ KMN Goričko. Za
registracijo je odgovoren predsednik registracijske komisije.

5. člen
Registracijska komisija je sestavljena iz treh članov za dobo 4 let. Izvoli se na
skupščini zveze. Predsednika registracijske komisije izvolijo člani komisije med sabo.

6. člen
Pritožbe zoper odločitve glede registracij obravnava tekmovalna in disciplinska
komisija ter upravni odbor in skupščina zveze.

7. člen
Naloge registracijske komisije določa 38. člen Statuta MZ KMN Goričko.

III. REGISTRACIJA IGRALCEV

8. člen
Registracija igralcev se izvaja v skladu z Registracijskim pravilnikom MZ KMN
Goričko in v skladu s Tekmovalnim pravilnikom MZ KMN Goričko.

9. člen
(1) Registracija je obvezna za vse igralce, ki nastopajo na tekmovanjih iz tega
pravilnika.
(2) Registracija igralcev se izvaja na enotnih obrazcih MZ KMN Goričko.
(3) Registracija igralcev se izvaja po določbah Registracijskega pravilnika MZ KMN
Goričko.
(4) Registracijo igralcev opravlja registracijska komisija MZ KMN Goričko.

10. člen
(1) Igralci nogometnih klubov s pravico nastopa na tekmovanjih v malem
nogometu so lahko istočasno registrirani za nogometni klub (veliki nogomet) in za klub
malega nogometa.
(2) Igralec kluba malega nogometa je lahko istočasno registriran samo za en klub
malega nogometa.

11. člen
Registracija neregistriranih igralcev je mogoča tudi izven prestopnega roka.
Igralec lahko izven prestopnega roka tudi prestopi v drug klub malega nogometa, v
koliko predloži izpisnico dosedanjega kluba ter se registrira za nov klub. Brez predložene
pisne izpisnice prejšnjega kluba ni mogoča nova registracija.

12. člen
Igralec ima pravico nastopa isti dan po izdaji sklepa o registraciji.

13. člen
Zadeve zoper igralce vodi tekmovalna komisija, disciplinska komisija, upravni
odbor ter skupščina zveze.

14. člen
Na poročilu o izključitvi ali incidentu ter poročilu s tekme se mora napisati številka
igralca, ime in priimek ter klub igralca. Neresnični podatki storilcev ne opravičujejo
dejanja in ima registracijska komisija pravico podati prijavo na tekmovalno ali
disciplinsko komisijo.

IV. PRIJAVA ZA REGISTRACIJO

15. člen
Vsak igralec je dolžan dati dve fotografiji velikosti 3cm x 4cm, svoje osebne
podatke in dokument, ki vsebuje ime in priimek, datum rojstva ter EMŠO igralca.

16. člen
Prijava vsebuje podatke o tem, za kateri klub malega nogometa se igralec
registrira in iz katerega kraja je ta klub.

17. člen
Na prijavnico za registracijo se podpišeta tajnik kluba ter igralec, v sredini pa je
žig kluba.

18. člen
V nadaljevanju izpolni prijavo za registracijo registracijska komisija.

19. člen
(1) Izkaznica vsebuje fotografijo velikosti 3cm x 4cm, registrsko številko igralca,
ime in priimek, datum rojstva, podpis igralca pod sliko ter ime kluba, za katerega je
registriran.
(2) Pod sliko je obvezen žig kluba, za katerega je igralec registriran.

20. člen
Izkaznico, s katero se lahko identificira ter vpiše v poročilo s tekme, mora imeti s
seboj vsak igralec na tekmi.

V. PRITOŽBENI POSTOPEK

21. člen
(1) Zainteresirani klub ima pravico do pritožbe na registracijo.
(2) O pritožbi odloča glede na vsebino pritožbe vodja tekmovanja ali disciplinska
komisija.

22. člen
Za pritožbeni postopek se smiselno uporabljajo določbe 47. člena, 48. člena
ter 49. člena Tekmovalnega pravilnika MZ KMN Goričko.

V. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Registracijski pravilnik MZ KMN
Goričko z dne 23. marca 1999.

24. člen
Ta pravilnik začne veljati 25. februarja 2008.

Andrej Žido
predsednik MZ KMN Goričko

