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PRAVILA TEKMOVANJA MNZ Nova Gorica U7, U9 in U11 TS 2021/2022

Tekmovanje MNZ U11
Nastopajoči klubi: ND Adria, ND Bilje (2 ekipi), NK Brda, DMNG, ND Gorica (2 ekipi),
NK Idrija, KMN Oplast Kobarid, NK Ledine, ND Primorje (2 ekipi), NK Vodice
Šempas, NK Tolmin (2 ekipi), NK Vipava.
Prvenstvo se prične 30.9.2021 in konča 11.11.2021 ter 24.3.2022 do izteka 1-krožnega
sistema.
Pred pričetkom spomladanskega dela prvenstva se opravi nov razpored za preostali del
prvenstva, vključno z razporeditvijo v skupine.
Vsaka ekipa na tekmi sočasno nastopa z dvema moštvoma. Najmanjše dovoljeno število
igralcev za posamezno moštvo je 7.
V kolikor posamezen klub ne more zagotoviti dovoljšnjega števila igralcev za posamezno
ekipo (najmanj 7) je dolžan pisno obvestiti MNZ Nova Gorica najkasneje 7-dni pred tekmo
ali pride z eno ekipo ali z dvema.
Postave ekip se vpisuje v program Regista. Trenerji morajo imeti veljavno licenco C.
TEKMOVANJE MNZ U9
Nastopajoči klubi: ND Bilje, NK Brda, DMNG, ND Gorica, NK Idrija, KMN Oplast
Kobarid, NK Renče, NK Ledine, ND Primorje (2 ekipi), NK Vodice Šempas, NK Tolmin,
NK Vipava.
Turnirji se bodo izvedli na 2-lokacijah.
Najmanjše dovoljeno število igralcev za posamezno ekipo je 8.
V kolikor klub prijavi 2-ekipi v tekmovanje, je dolžan predložiti 2-spiska po 8-igralcev (to se
upošteva kot da nastopata dva kluba). Igralci, ki so prijavljeni pri eni ekipi ne morejo
nastopati za drugo ekipo.
Postave ekip se vpisuje v program Regista. Trenerji morajo imeti veljavno licenco C.
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TEKMOVANJE MNZ U7:
Nastopajoči klubi: ND Adria, ND Bilje, NK Brda, ND Gorica, NK Idrija, ND Primorje, ND
Renče, NK Vodice Šempas, NK Vipava.
Turnirji se bodo izvedli na 2-lokacijah.
Najmanjše dovoljeno število igralcev za posamezno ekipo je 8.
V kolikor klub prijavi 2-ekipi v tekmovanje, je dolžan predložiti 2-spiska po 8-igralcev (to se
upošteva kot da nastopata dva kluba). Igralci, ki so prijavljeni pri eni ekipi ne morejo
nastopati za drugo ekipo.
Postave ekip se vpisuje v program Regista. Trenerji morajo imeti veljavno licenco C.

Če se tekma ne odigra v uradno delegiranem terminu in je tekma preložena iz
neupravičenih razlogov, bo vodstvo tekmovanja klubu, ki je poslal pisno prošnjo za
prestavitev tekme, predalo v disciplinski postopek.
Nadomestilo za neupravičeno preložitev tekme za posamezno tekmovanje znaša 10€.
Vsaka naslednja preložitev se proporcionalno poveča in znaša kot sledi: 2. preložitev
20€, 3. preložitev 40€, 4. preložitev 80€
V kolikor klub nima registriranega igralca je lahko le ta vpisan v postavo ekipe pod
opombo. V roku 1-meseca od dneva vpisa v zapisnik (pod opombe) je potrebno igralca
registrirati.
V kolikor klub nima registriranega igralca – TUJCA je lahko le ta v vpisan v postavo
ekipe pod opombo. V roku 6-mesecev od dneva vpisa v zapisnik (pod opombe) je
potrebno igralca registrirati.
Vsa tekmovanja se morajo igrati na igriščih, ki so licencirana za igranje, in imajo tudi
dovoljenje.
V primeru kršitev (nastopi igralcev brez pravice nastopa, preveliko število nastopov
posameznega igralca, odpovedi tekem, vodenje tekme brez veljavne licence, nenapisan
ali neposlan zapisnik, itd. bo klub predan disciplinskemu sodniku.

