MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA

MARIBOR
Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR
mob. št. 031/782-191

Maribor, 15.10.2016

ZIMSKA LIGA MNZ MARIBOR
TL 2016/2017
V TL 2016/2017 bomo ponovno organizirali zimsko ligo v Mariboru in na Koroškem.
Tekmovanje se bo organiziralo za naslednje starostne kategorije:
 U7 – letnik 2010 in mlajši
 U8 – letnik 2009 in mlajši
 U9 – letnik 2008 in mlajši
 U10 – letnik 2007 in mlajši
 U11 – letnik 2006 in mlajši
 U12 – letnik 2005 in mlajši
 U13 – letnik 2004 in mlajši
 U15 – letnik 2002 in mlajši
V ligi U11 se bo dovolil tudi nastop ženskim ekipam U13 (dekleta letnik 2004 in mlajše)
V ligi U13 se bo dovolil tudi nastop ženskim ekipam U15 (dekleta letnik 2002 in mlajše)
Tekmovanje v posamezni kategoriji se bo izpeljalo, v kolikor bo prijavljeno vsaj
šest /6/ekip. Klubom iz MNZM stroške tekmovanja v celoti krije MNZ Maribor.
V zimsko ligo se lahko prijavijo tudi ekipe z drugih MNZ ali tujine. Prijavnina za ekipo z
druge MNZ ali tujine znaša 60€ (za eno ekipo) oz. 100€ (za dve ekipe). Vsaka ekipa ima
zagotovljena vsaj dva turnirja.
Disciplinski sodnik bo klubu izrekel denarno kazen, če bo njegova ekipa storila katero
od spodaj navedenih kršitev:
1) Odstop že prijavljene ekipe po končanem razpisnem roku
20€
2) Odstop že prijavljene ekipe po objavi razporedov in vsaj 3 dni pred izvedbo
turnirja, na katerem bi morala nastopiti
30€
3) Neupravičen ne prihod ekipe na odrejen turnir (U7-U11)
40€
4) Neupravičen ne prihod ekipe na odrejen turnir (U12-U15)
50€
5) Igranje ekipe na turnirju brez trenerja z veljavno licenco za TL 2016/17
25€
6) Ekipa organizatorju pred pričetkom turnirja ne odda izpolnjenega in podpisanega
prijavnega lista za ekipo.
10€
Za vsako ponovitev prekrška navedenih v predhodnem odstavku, se zgornja kazen poveča
za 25% s tem, da se za izračun upošteva zadnja izrečena višina kazni.

TRR: 0451-5000-0616-361, davčna številka: 54656567
matična številka: 5011043, šifra dejavnosti: 93.120
e-pošta: info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si

KLUB LAHKO PRIJAVI V ISTI STAROSTNI KATEGORIJI NAJVEČ DVE EKIPI,
POSAMEZNI IGRALEC PA SME NASTOPITI SAMO ZA ENO EKIPO!
Vsaka ekipa bo uvrščena v eno izmed skupin, v skupini bo 4 do 6 ekip, odvisno od števila
prijavljenih ekip. Vsaka ekipo bo odigrala najmanj dva turnirja. Predvideno obdobje
posameznih turnirjev je med 26.11.2016 in 5.3.2017.

Prijavo ekip pošljite na info@mnzveza-mb.si ali na
iztok.strelec@triera.net Zadnji rok za prijavo ekip je
petek, 28.10.2016 do 12. ure.

IZVEDBA TEKMOVANJA
1. Pri kategoriji U7 se bo zimska liga organizirala v obliki festivala nogometa, kjer se bo
ob medsebojnih tekmah poskrbelo tudi za dodatno popestritev v obliki obiska
posameznega ambasadorja (prepoznavnega nogometaša) itd. Poudarek bo
predvsem na druženju in zabavi otrok.
2. Pri kategoriji U8, U9, U10 in U11 se bo zimska liga organizirala v obliki posameznih
turnirjev. Rezultati se na teh turnirjih ne bodo beležili.
3. Pri kategoriji U12, U13 in U15 se bo zimska liga organizirala na turnirski način
(točkovni sistem). Podrobnejši način napredovanja do zadnjega turnirja bo izdelan
na podlagi števila prijavljenih ekip.
KRITERIJI NAPREDOVANJA PRI U12, U13 in U15:
1. Število točk
2. Razmerje danih in prejetih zadetkov na vseh tekmah
3. Medsebojno srečanje dveh ali več ekip(najprej njihove medsebojne točke, nato
njihova medsebojna razlika v zadetkih, večje število danih zadetkov v
medsebojnih srečanjih)
4. Število danih zadetkov na vseh tekmah
5. Žreb
ŽOGA
 Pri U12, U13 in U15 se igra z žogo št. 5
 Pri U11, U10, U9, U8 in U7 se igra z žogo št. 4
PRAVICA NASTOPA, ŠTEVILO IGRALCEV IN MENJAVE:
 Pri U15 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2002 in na dan tekme
niso mlajši od dvanajst (12) let.
 Pri U13 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2004 in na dan tekme
niso mlajši od deset (10) let. Prav tako lahko nastopijo dekleta, ki so rojena po 1.
1. 2002 in na dan tekme niso mlajša od deset (10) let.
 Pri U12 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2005 in na dan tekme
niso mlajši od deset (10) let.
 Pri U11 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2006 in na dan tekme
niso mlajši od osem (8) let. Prav tako lahko nastopijo dekleta, ki so rojena po 1. 1.
2003 in na dan tekme niso mlajša od osem (8) let.

 Pri U10 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2007 in na dan tekme
niso mlajši od osem (8) let.
 Pri U9 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2008 in na dan tekme
niso mlajši od šest (6) let.
 Pri U8 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2009 in na dan tekme
niso mlajši od šest (6) let.
 Pri U7 imajo pravico nastopa igralci, ki so rojeni po 1. 1. 2010 in na dan tekme
niso mlajši od 5 let.
 Na tekmah lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih identiteto ugotovi
vodja tekmovanja/turnirja pred začetkom turnirja na podlagi športne
izkaznice, potnega lista ali osebne izkaznice.
 Igralec lahko nastopa v tekmovanju samo za eno ekipo.
 Ekipo sestavlja največ 12 igralcev. Na začetku tekme mora imeti vsako moštvo na
igrišču 5 igralcev. Eden od njih je vratar (4 + 1). V kolikor ena ekipa ostane med
tekmo z manj kot 4-imi igralci (3 + 1) se tekma prekine. * Pri kategoriji U7 se igra
4 : 4 brez vratarja. V kolikor ena ekipa ostane med tekmo z manj kot tremi (3)
igralci se tekma prekine.
 Število dovoljenih menjav med igro je neomejeno. Menjave so “leteče”.
 V primerih menjave vratarja z drugim vratarjem mora biti igra prekinjena.
 Vsak igralec lahko zamenja svoje mesto z vratarjem, vendar le pod pogojem, da
mu zamenjavo dovoli sodnik in da je izvršena v času prekinitve igre (paziti na
opremo).
 Vsi igralci enega moštva morajo biti enotno oblečeni. V kolikor so barve športne
opreme enake ali podobne, je dolžna gostujoča (oziroma drugo vpisana) ekipa
zamenjati opremo ali obleči markirne majice.
IGRALNI ČAS
 Igralni čas je 1 x 12 minut ali 1x 15 minut brez odmora. (odvisno od števila ekip
na turnirju).
DRUGA OPOZORILA
 Pred začetkom in ob koncu vsake tekme se morajo igralci obeh moštev pozdraviti
in rokovati na sredini igrišča.
 Vratar lahko vrže ali udari žogo direktno na nasprotno polovico.
 Gol out se izvaja z roko ali nogo, žoga pa lahko preide polovico igrišča. Pri U7
začne z igro eden od igralcev izpred svojih vrat s podajo soigralcu ali z vodenjem
žoge.
 Out se izvaja z nogo.
 Vsi udeleženci in spremljevalci so dolžni upoštevati napotilo, da gre za
tekmovanje dečkov in deklic, kjer tekmovalni uspeh nikakor ne sme biti v
ospredju!
 Poleg zgoraj navedenih pravil se skladno upoštevajo tudi vsa ostala določila
Pravil nogometne igre ter ostali pravilniki in predpisi FIFA, UEFA, NZS in MNZM.
IGRALCI IGRAJO NA LASTNO ODGOVORNOST!
Iztok Strelec, l.r.
Vodja tekmovanj MNZM

Milan Jarc
Predsednik MNZM

