
Pravila tekmovanja v veteranski nogometni ligi za tekmovalno sezono 2021/2022 
 

1. Pravico nastopa imajo vsi prijavljeni igralci, ki so rojeni leta 1986 ali starejši. 
  

2. Vodja vsake ekipe mora imeti na tekmi s strani vodje tekmovanja potrjen seznam 
igralcev (v papirni ali elektronski obliki). Vsak igralec s seznama pa enega od 
naslednjih veljavnih osebnih dokumentov (osebno izkaznico, potni list ali vozniško 
dovoljenje ) za identifikacijo.  
 

3. Prijave novih igralcev so možne do torka pred naslednjim krogom. Ko ekipa na 
seznam doda novega igralca, ga mora vpisati v naslednjo prosto vrstico ter pripiše 
datum prijave tega igralca. Prijava novega igralca se lahko pošlje tudi posamezno na 
email vodji tekmovanja in bo vodja tekmovanja posodobil seznam ter ga poslal vsem 
ekipam.  
 

4. V tekmovalni sezoni 2021/2022 ni možen prestop igralcev iz ene v drugo ekipo. Ekipe 
imajo pravico prijavljanja novih igralcev do začetka spomladanskega dela  
nogometne sezone. Zadnji rok za prijavo je 24.03.2021!  Če je bil igralec prijavljen v 
več ekipah, ima pravico nastopa samo za ekipo, za katero je odigral prvo tekmo v 
sezoni 2021/2022. V evidenci se ta igralec vodi izključno pri tej ekipi.  
 

5. V primeru, da je za ekipo nastopil igralec, ki ni bil pisno prijavljen ali je bil premlad  in 
ni uradno potrjen od vodje tekmovanja, se tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za 
nasprotno ekipo. Igralec se kaznuje s prepovedjo igranja do konca tekmovalne 
sezone. Ekipo, za katero je igral takšen igralec, se izključi iz tekmovanja do konca 
sezone! 

 
6. Izključeni igralec ne sme nadaljevati z igranjem in ga tudi nihče ne sme zamenjati. Ta 

igralec lahko igra na naslednji tekmi.   
 
Če je bil prekršek za izključitev hujšega izvora (namerni udarec, pretep, napad na 
sodnika itd.) pa o tem odloči disciplinska komisija, ki ga lahko izključi tudi za celo 
sezono. 
 
Napad na sodnika se kaznuje z izključitvijo igralca in prepovedjo igranja do 
nadaljnjega. Do obravnave disciplinske komisije je igralec, ki je bil izključen, tudi 
avtomatsko suspendiran. Izključeni igralec in sodnik sta dolžna v roku 48 ur podati 
izjavi vodji tekmovanja. 

 
7. Sodnik mora najkasneje v roku 24 ur sporočiti rezultat tekme prek SMSa ali viberja 

vodji tekmovanja Marku Josipoviču na štev. 041 250 474 oziroma po elektronski pošti 
na nkradomljeveterani@gmail.com 
 
Pritožbo na določenega igralca, oziroma na izid tekme, pa takoj po odigrani tekmi oz. 
najkasneje v roku 48 ur po odigrani tekmi. Disciplinska komisija mora pritožbo 
rešiti do naslednjega kroga tekmovanja. 
 

8. Sodnika določi Leon Pašalič (vodja sodnikov), tel: 051 667 091. Če na tekmi ni 
nobenega sodnika, se tekma lahko odigra le ob soglasju vodij obeh ekip. Za red in 
disciplino na in ob igrišču so odgovorni vodje ekip! 
 

9. Tekmo je možno preložiti po dogovoru vodij obeh ekip ter obvestilu vodji tekmovanja 
in vodji sodnikov. Tekma se lahko preloži le v nujnih oziroma nemogočih primerih za 
igranje.   
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Odgovornost za igranje tekme nosita obe ekipi, ki nista odigrali tekme in morata vodji 
tekmovanja v roku 7 dni predlagati nov termin za igranje tekme. V primeru, da se 
ekipi ne moreta dogovoriti za nadomestni termin tekme le-tega po posvetovanju z 
obema ekipama določi vodja tekmovanja. Tega termina nato ni mogoče spreminjati in 
se v primeru ne igranja rezultat registrira s 3:0 v korist ekipe, ki je bila pripravljena 
igrati to tekmo.  
 
Ekipa mora v roku 24 ur sporočiti svojo odsotnost na tekmi. V nasprotnem primeru se 
tekma registrira z rezultatom 3:0. Prav tako pa mora neopravičeno odsotna ekipa 
poravnati stroške sodnikov. 
 
Ne odigrane tekme v jesenskem delu se odigrajo najkasneje do pričetka 
spomladanskega dela, ne odigrane tekme ekip v spomladanskem delu prvenstva se 
odigrajo najkasneje do pričetka zadnjega igralnega kroga.  
 

10. Zmaga se točkuje s 3. točkami, neodločen izid z 1. točko in poraz 0 točkami.  
 

11. Za določitev vrstnega reda na koncu tekmovanja se v primeru enakega števila točk 
dveh ali več ekip upošteva izid medsebojnih srečanj. Če je ta neodločen, se upošteva 
gol razlika. Če je tudi ta enaka, se upošteva, katera ekipa je dala več golov.  
 

12. Tekmuje se po pravilih nogometne igre. Čas igranja pa je 2 x 40 minut.  
 

13. Igralna površina igrišča mora biti v normalnih mejah in mora biti obvezno začrtana po 
predpisih pravil nogometne igre ter v stanju, ki dovoljuje normalno igranje nogometa. 
 

14. Neopravičen izostanek ekipe se kaznuje s 3 točkami odbitka in izgubljeno tekmo 3:0. 
DRUGI neopravičen izostanek ekipe se kaznuje z izključitvijo le te iz nadaljnjega 
tekmovanja ter izbrisom vseh točk dotične ekipe. 
 

15. Nogometni čevlji so izključno s plastičnimi čepki. Pregled pred tekmo opravi sodnik v 
prisotnosti predstavnikov ekip. Igralcu z nepravilno obutvijo (kovinski čepki) se 
prepove nastop. Igralec lahko nastopi, če zamenja obutev z dovoljeno obutvijo. 
 

16. Tekmovanje se izvede po DVOKROŽNEM sistemu, vsak z vsakim (bergerjeva 
lestvica) 9 ekip. Tekmovanje se začne v petek 03.09.2021. Jesenski del se zaključi 
05.11.2021. Spomladanski del se prične 25.3.2022 in zaključi 27.5.2022.   
 

17. Organiziran bo zaključek tekmovanja s podelitvijo nagrad in družabnim srečanjem pri 
organizatorju veteranske lige. 
 
 

Nagrade: 
 

1. Mesto: Prehodni pokal in pokal v trajno last 
2. Mesto: pokal 
3. Mesto: pokal  

 
 
         
 
 

Vodja tekmovanja 
                                                                                               Marko Josipovič 



                                                                                                  


