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NAVODILA ZA TEKMOVANJE
IN PRAVICE NASTOPA V LIGAH MNZM V TL 2016/2017
1) NAJMLAJŠI CICIBANI (U7)
Na tekmah najmlajših cicibanov (U7) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši
od pet (5) let in so rojeni po 1. 1. 2010.
Ciciban, ki še ni dopolnil pet (5) let, ne sme nastopiti!
2) MALJŠI CICIBANI (U9)
Na tekmah mlajših cicibanov (U9) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od
šest (6) let in so rojeni po 1. 1. 2008.
Ciciban, ki še ni dopolnil šest (6) let, ne sme nastopiti!
3) STAREJŠI CICIBANI (U11)
Na tekmah starejših cicibanov (U11) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši
od osem (8) let in so rojeni po 1. 1. 2006.
Ciciban, ki še ni dopolnil osem (8) let, ne sme nastopiti!
4) MLAJŠI DEČKI (U13)
Na tekmah mlajših dečkov (U13) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od
deset (10) let in so rojeni po 1. 1. 2004.
Deček, ki še ni dopolnil deset (10) let, ne sme nastopiti!
Za tekme od najmlajših cicibanov do mlajših dečkov je KLUB DOMAČIN DOLŽAN
ZAGOTOVITI SODNIKA (predstavnik, trener ali bivši sodnik) ZA TEKMO, v kolikor ni
delegiranega sodnika.
5) STAREJŠI DEČKI (U15)
Na tekmah starejših dečkov (U15) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od
dvanajst (12) let in so rojeni po 1. 1. 2002.
Dečku, ki še ni dopolnil dvanajst (12) let, sodnik ne sme dovoliti nastopiti!
SKLEP IO:
Zaradi nadaljnjega razvoja dekliškega nogometa in na podlagi mnenja NZS lahko za
ekipo starejših dečkov (U15) nastopajo tudi igralke, ki na dan tekme niso mlajše od
dvanajst (12) let in vso leto igralke, ki dopolnijo petnajst (15) let v koledarskem letu, v
katerem se je tekmovanje pričelo.
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

6) KADETI (U17)
Na tekmah kadetov (U17) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od trinajst
(13) let in so rojeni po 1. 1. 2000.
Igralcu, ki še ni dopolnil trinajst (13) let, sodnik ne sme dovoliti nastopiti!
7) MLADINCI (U19)
Na tekmah mladincev (U19) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od
petnajst (15) let in so rojeni po 1. 1. 1998.
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v mladinski kategoriji, ki mora biti
vnesen v program Zapisnik NZS, lahko na tekmah mladincev nastopijo tudi igralci, ki na
dan igranja tekme niso mlajši od štirinajst (14) let.
8) ČLANI
Na tekmah članov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od
sedemnajst (17) let.
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v članski kategoriji, ki mora biti vnesen
v program Zapisnik NZS, lahko na tekmah članov nastopijo tudi igralci, ki na dan igranja
tekme niso mlajši od šestnajst (16) let.
9) VETERANI
Na tekmah veteranov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od
petintrideset (35) let.
V kolikor klub prijavi dve ekipi v isti starostni kategoriji, (ena nastopa v NZS, druga pa v
tekmovanju MNZM), mora najmanj 14 dni pred začetkom tekmovalne sezone vodji
tekmovanja predložiti seznam igralcev, ki bodo igrali za prvo oziroma drugo ekipo.
Igralci lahko igrajo samo v tisti ekipi za katero so prijavljeni, razen če igrajo igralci iz
ekipe v nižjem rangu tekmovanja v ekipi, ki nastopa v višjem rangu tekmovanja. 14 dni
pred pričetkom spomladanskega dela prvenstva lahko klubi spremenijo seznam igralcev
in o tem obvestijo vodjo tekmovanja.
Kot nastop se šteje, če je igralec dejansko vstopil v igro.
V tekmovanje MNZM, iz katerega se napreduje v tekmovanje NZS, sme klub zaradi
regularnosti tekmovanja, prijaviti in nastopiti s samo eno ekipo.
V kolikor klub tekmuje v prvenstvu NZS in prijavi ekipo tudi v tekmovanje MNZM, lahko
klub s svojo ekipo nastopa v tekmovanju, vendar brez možnosti napredovanja.
Igralec, katerega klub je prijavil v tekmovanje MNZM v isti starostni kategoriji več ekip,
sme nastopiti samo za eno ekipo. Spisek igralcev mora klub predložiti vodji tekmovanja
14 dni pred začetkom tekmovalne sezone. (velja za kategorije U19, U17, U15, U13 in
U11), oziroma najkasneje do ponedeljka, 22.8.2016
na e-naslov:
iztok.strelec@triera.net ali iztok.strelec1960@gmail.com
Trenerja, ki dovoli nastopiti na tekmi igralcu, ki ne sodi v to starostno kategorijo,
(premlad ali prestar) ter nastopa za več ekip v isti starostni kategoriji, se v skladu s
predpisi MNZM, NZS in ZNTS preda v disciplinski postopek.

Igralec, ki ima prepoved ene tekme, prestaja kazen na prvi prvenstveni ali pokalni tekmi
MNZM (če se tekma ne odigra, a kljub temu registrira zaradi neprihoda domače ali
gostujoče ekipe) – igralec ni odslužil kazni.
Kaznovani igralec odsluži kazen v tisti kategoriji v kateri je bil kaznovan. V času
prepovedi igranja ne sme nastopiti v tistem krogu za nobeno drugo ekipo ali opravljati
katero drugo funkcijo.
Igralec lahko v obdobju posameznega tekmovalnega leta igra na uradnih tekmah za
največ dva kluba (15. čl. PRSI, 18. 6. 2015).
Klub, ki nastopa v isti starostni kategoriji z več ekipami, lahko igralec v istem krogu
(sobota, nedelja, sreda), nastopa samo za eno ekipo.
Za vsako prvenstveno ali pokalno tekmo se piše zapisnik o tekmi računalniško v
informacijskem sistemu Regista/NZS, ki so ga klubi dolžni sproti obnavljati. Poleg
potrditve celotnega zapisnika s PIN številko, mora biti prva stran zapisnika (postave in
uradne osebe), podpisana s strani predstavnika kluba, sodnika (in delegata, če je
delegiran na tekmo), ter jo organizator tekme pošlje prvi delovni dan po tekmi na enaslov: zapisniki.mnzm@gmail.com
S TL 2016/2017 se za tekmovanja, kjer se vodijo lestvice z rezultati, OBVEZNO
vnašanje strelcev zadetkov, saj se vam v nasprotnem ne bo izpisal rezultat.
Na MNZ Maribor ni več potrebno dostavljati zapisnike o tekmi v pisni obliki (po pošti ali
skeniranega po e-pošti) od mlajših dečkov »A+B« do najmlajših cicibanov.

Čeprav se pri starejših cicibanih (U11) ne vodijo lestvice in rezultati, je klub domačin
takoj po uradnem zaključku tekme dolžan po e-pošti na MNZM poslati uradni zapisnik o
odigrani tekmi. Vedno se piše rezultat 0:0!
Pri mlajših cicibanih (U9) in najmlajših cicibanov (U7) je klub, ki organizira turnir,
dolžan prvi delovni dan dopoldan po odigranem turnirju poslati izpolnjene in podpisane
prijavne liste vseh ekip na naslov MNZM po pošti ali skenirane po e-pošti.
V nasprotnem primeru bo klub, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM, predan DS
MNZM.
Vse tekme mlajših selekcij se morajo odigrati najkasneje do nedelje, 20. 11. 2016, ko se
zaključi jesenski del TL 2016/2017.
Spremembe tekmovalnega sistema za U15
Po sklepu IO MNZM se spremeni v TL 2017/2018 način napredovanja v kvalifikacije za
ligo U15-vzhod NZS, tako da se v TL 2017/2018 na osnovi tekmovalnega rezultata iz TL
2016/2017 ustanovi 1. Liga U15, v katero se bodo uvrstile ekipe po naslednji sestavi z
obrazložitvami:
-

morebitna ekipa, izpadla iz lige U15-vzhod NZS /1/
ekipe uvrščene od 2. do 8. mesta iz 1. lige U15 MNZM v TL 2016-2017 /7/

-

toliko ekip iz 2. lige U15 MNZM v TL 2016-17, da bo skupno število klubov
štirinajst /14/. (razen drugih ekip klubov, prijavljenih v isti starostni kategoriji)

Ostali prijavljeni klubi se bodo v TL 2017/2018 uvrstili v 2. Ligo U15 MNZM, vključno z
morebitnimi prijavljenimi drugimi ekipami v isti starostni kategoriji MNZM.

S spoštovanjem FAIR PLAY-a!
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Vodja tekmovanja MNZM

