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RAZPIS ZA TEKMOVALNO SEZONO 2022 / 2023 

Športna zveza Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje odpira prijave za novo tekmovalno sezono v Ligi 

malega nogomet, ki bo potekala v dveh delih ( 1. jesenski in 2. pomladanski ), število kol in tekem je 

odvisno od števila prijavljenih ekip. Tekmovalni sistem komisija za mali nogomet in vodja tekmovanja 

določijo po zaključenih prijavah. 

 

POGOJI ZA NASTOPA V LMN ŠZR ZA EKIPE IN IGRALCE  

Pravico nastopa v ligi malega nogometa imajo ekipe športnih društev in klubov: 

1.) ki so člani Športne zveze, in imajo plačano članarino za tekoče leto.  

2.) Ekipe, ki imajo igrišče, ki ustreza pravilniku in je znotraj občin Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje, 

Jesenice Žirovnica in Naklo ter imajo dovoljenje za uporabo igrišča s strani lastnika. 

3.) Ekipe, ki pravočasno oddajo prijavo in plačajo celotno prijavnino v predpisanem roku.  

4.) V LMN ŠZR lahko nastopajo polnoletni igralci, igralci, ki so na dan tekme dopolnili 18 let. Igralci, ki 

so mlajši do 18 let in hkrati starejši od 16 let ravno tako lahko nastopajo v ligi, vendar le ob pisnem 

soglasju staršev, ki v celoti prevzame odgovornost za kakršne koli prekrške, kazni in poškodbe.  

5.) Ekipe lahko igrajo, le z igralci, ki so prijavljeni v tekoči sezoni in so navedeni na prijavnem listu oz. 

spisku igralcev potrjenem s strani vodstva tekmovanja.  

6.) Maksimalno število igralcev v ekipi je 20, ekipa mora obvezno imeti vodjo in odgovorno osebo za 

organizacijo domače tekme.  

7.) Prestope oz. prijavo novih igralcev določa pravilnik tekmovanja  

8.) Registracija igralcev bo elektronska, za registracijo igralca so potrebni podatki: IME IN PRIIMEK ter 

DATUM ROJSTVA (le za registracijo), Fotografija za nove igralce in GDPR, identifikacija igralcev se bo 

izvajala z tekmovalnimi izkaznicami.  

9.) Liga malega nogometa se igra po pravilniku, ki ga določi in objavi organizator tekmovanja  

10.) Vodstvo tekmovanja sestavljajo: VODJA TEKMOVANJA, DISCIPLINSKI SODNIK  in KOMISIJA ZA 

MALI NOGOMET. 

11.) EKIPE IN IGRALCI V LIGI NASTOPAJO NA LASTNO ODGOVORNOST, ORGANIZATOR ŠZR NE NOSI 

NOBENIH POSLEDIC ZA MOREBITNE POŠKODBE, DRUGE INCIDENTE ALI NESREČE IGRALCEV IN EKIP. 

12.) LIGA se bo izvajala po veljavnih predpisih in priporočilih vlade vezano na » COVID-19 « ( PTC,.. ) 
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POGOJI ZA PRIJAVO: 

1.) Ekipe, ki želijo nastopiti v tekmovanju, se morajo prijaviti najkasneje  

      do PONEDELJKA 8. AVGUSTA 2022   

2.) Ekipa mora na e-mail: malinogomet.radovljica@gmail.com do zgoraj navedenega roka poslati:  

3.) Prijavni listi (obvezno v odprti wordovi obliki, ki kot priloga razpisa »PRIJAVNICA LMN« ) vsaka 
      druga oblika je neustrezna in ne bo obravnavana.  
 
4.) Podpisan GDPR obrazec za NOVO PRIJAVLJENE IGRALCE ( brez katerega igranje ni mogoče) 

5.) Potrdilo o plačilu ČLANARINE za članstvo v klubu, zvezi, društvu, ki je član Športne zveze            
      Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. 
 
6.) Potrdilo o plačilu PRIJAVNINE   

7.) Soglasje lastnika za uporabo igrišča  

PRIJAVNINA: 

➢ Prijavnina za tekmovalno sezono 2022/2023 znaša 320 € na ekipo. 

➢ Novo prijavljene ekipe plačajo pristopnino 50 €  

➢ Prijavnina mora biti nakazana najkasneje do petka 16. avgusta  

na TRR: 07000-0000089330, namen plačila – prijavnina za ligo MN 2022/23 in ime ekipe, za 

katero se plačuje prijavnina (vse ekipe bodo prejele račun za prijavnino s strani organizatorja: 

ŠZ Radovljica)  

POTEK IN ZAČETEK TEKMOVANJA  

➢ Tekmovanje se bo odigrano po ligah, ki bodo oblikovane po kvaliteti na osnovi preteklih 

rezultatov, iz sezone 2021/2022.  

➢ Sistem tekmovanja bo določen na podlagi števila prijavljenih ekip  

➢ Tekmovanje se bo predvidoma pričelo 4.9.2022 

➢ Tekmovanje bo potekalo ob nedeljah dopoldan.  

➢ Pred pričetkom tekmovanja bo organiziran sestanek vodstva lige in vodij ekip. 

➢ Ekipe morajo do začetka tekmovanja imeti ustrezna igrišča usklajena s pravilnikom  

 

 

Radovljica, 16.7.2022 
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