MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA
Ulica Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica
tel./fax : (05) 333 30 31 / 333 30 32
GSM: 040 281 292 (vodja tekmovanja)

GORICA

e-mail: info@mnznovagorica.si

TEKMOVANJA MNZ V TEKMOVALNEM LETU 2016/17
1.
→
→
→
→

Vodstvo tekmovanja:
Vodja tekmovanja
Disciplinski sodnik
Delegiranje sodnikov
Sekretar tekmovanja

2.

Tekmovanje (jesenski del) se prične 31.08.2016 s pokalom.

3.

Igralni dnevi za mlajše kategorije:
U – 7,U - 9
sobota dopoldan
U – 11
četrtek popoldan
U - 13
ponedeljek popoldan
U - 15
sobota dopoldan
U - 17
nedelja
U - 19
sobota
ČLANI
nedelja

- Otmar KOMEL
- Tomaž SULIČ
- Uroš Bensa
- Ciril TOMŠIČ

Tekme U-11 in po dogovoru tudi U-13 se v novembru igrajo ob sobotah zjutraj.
POKAL
sreda popoldan
SREDA je rezervirana tudi za odigravanje morebitnih preloženih tekem.
4.

O primernosti igrišča, vremenskih pogojih,… o (ne)odigravanje tekme ODLOČA SODNIK srečanja, ki je
dolžan tudi v primeru neodigravanja tekme sestaviti zapisnik o srečanju.

V primeru slabega vremena (dež, veter…) si lahko igralci z namenom, da se
zaščitijo, pod dres oblečejo tudi kako drugo oblačilo (trenirka, anorak…). Ni nujno
da imajo pod dresom oblačilo vsi igralci ekipe, niti ni nujno, da so vsa oblačila
enaka.
Zdravniški pregled za igralce v kategorijah U-7, U-9, U-11, U-13 in U-15 ni
obvezen, je pa priporočljiv.
URADNI DOKUMENT ZA DATUM IN URO ODIGRAVANJA TEKME JE DELEGIRANJE !
Delegiranje tekem bo opravljeno in objavljeno običajno ob četrtkih za naslednji teden.

Prestavljanje tekem po objavljenem oziroma poslanem delegiranju NI mogoče.
Prelaganje je izjemoma možno po dogovoru med kluboma, vendar najpozneje 72 ur pred uradnim
delegiranim datumom tekme. Ob tem pa se predlagatelju preložitve zaračuna 20 €, vsako nadaljnje
prelaganje iste ekipe pa se poviša za dodatnih 10 €

Takoj po odigrani tekmi starejših dečkov, kadetov, mladincev ali pokala mora
domačin sporočiti rezultat na 031 613 907 – Ciril.
Zapisnike tekem za člane, mladince, kadete, starejše dečke, mlajše dečke in za pokalne
tekme se piše v programu Regista.
Zapisnike za starejše , mlajše in najmlajše cicibane se piše ročno na posebnih zapisnikih
(enaki kot prejšnjo sezono).
Zapisnike tekem piše predstavnik domačina razen zapisnikov za starejše dečke, ki jih
piše delegat.

5.
•
•
•
•
•
•
•

Tekmovalne takse za jesenski del tekmovanja se ne spremenijo/zneski so bruto:

Člani
U-19 (mladinci)
U-17 (kadeti)
U-15 (st. dečki)
U-13 (ml. dečki)
U-11 (st. cicibani)
U-9 (ml. cicibani)

200,00 €
183,00 €
183,00 €
110,00 €
110,00 €
50,00 €
50,00 €

ČLANI
V ligi EPNL nastopa 8 ekip, igra se TRIKROŽNO. Jeseni 2016 se odigra 11 krogov, spomladi 2017 pa 10.

Na tekmi lahko nastopajo samo igralci z veljavno športno izkaznico.

Igralni dan je NEDELJA.
MLADINCI (U-19)
V ligi EPNL nastopa 6 ekip, igra se ŠTIRIKROŽNO. Jeseni 2016 se odigra 10 krogov, spomladi 2017 tudi 10.

Na tekmi lahko nastopajo samo igralci z veljavno športno izkaznico. Pravico nastopa imajo igralci rojeni v
letu 1998 in 1999 in igralci, ki na dan tekme niso mlajši od petnajst (15) let.

Igralni dan je SOBOTA.
KADETI (U-17)
V ligi EPNL nastopa 5 ekip, igra se ŠTIRIKROŽNO. Jeseni 2016 se odigra 10 krogov, spomladi 2017 tudi 10.

Na tekmi lahko nastopajo samo igralci z veljavno športno izkaznico. Pravico nastopa imajo igralci rojeni v
letu 2000 in 2001 in igralci, ki na dan tekme niso mlajši od trinajst (13) let.

Igralni dan je NEDELJA.
STAREJŠI DEČKI (U-15)
V ligi MNZ nastopa 5 ekip, igra se ŠTIRIKROŽNO.
Zapisnik piše delegat, vendar mora domačin priskrbeti računalnik v pripravljenem stanju.

Na tekmi lahko nastopajo samo igralci z veljavno športno izkaznico. Pravico nastopa imajo igralci rojeni v
letu 2002 in igralci, ki na dan tekme niso mlajši od dvanajst (12) let.

Igralni dan je SOBOTA dopoldan.
MLAJŠI DEČKI (U-13)
Nastopa 12 ekip. Sistem tekmovanja je dvokrožen. Sistem igre je 9:9. Tekmovanje poteka v skladu s pravili NZS o
tekmovanju mlajših dečkov. Pravilnik je objavljen na spletni strani NZS in MNZ.

Na tekmi lahko nastopajo samo igralci z veljavno športno izkaznico. Pravico nastopa imajo igralci rojeni v
letu 2004 in igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 10 let. Na tekmah mlajših dečkov lahko nastopijo tudi
igralke rojene v letu 2003 in igralke, ki na dan tekme niso mlajše od 10 let.
V igro morajo vstopiti vsi igralci, ki so zapisani v zapisnik.

Igralni dan je PONEDELJEK popoldan.
Klub domačin MORA poskrbeti, da so premični goli ustrezno pričvrščeni.
STAREJŠI CICIBANI (U-11)
Nastopa 12 ekip . Sistem tekmovanja je dvokrožen.

Športna izkaznica je OBVEZNA . Pravico nastopa imajo igralci rojeni v letu 2006 in igralci, ki na dan tekme
niso mlajši od 8 let.
Igra se po pravilih NZS.
Domačin napiše zapisnik , mu priloži sezname igralcev vseh ekip in ga pošlje/dostavi vodstvu tekmovanja
(lahko po faksu, lahko skenirano na mail…). Domačin, ki ne bo poslal zapisnika tekme, bo predan v postopek
disciplinskemu sodniku.

Igralni dan je ČETRTEK popoldan.
Klub domačin MORA poskrbeti, da so premični goli ustrezno pričvrščeni.

MLAJŠI CICIBANI (U-9)
Sistem tekmovanja je turnirski. Sistem igre je 4:4 na štirih igriščih hkrati. Igra se po pravilih NZS.

Športna izkaznica je OBVEZNA. Pravico nastopa imajo igralci rojeni v letu 2008 in 2009.
Domačin napiše zapisnik , mu priloži sezname igralcev vseh moštev in ga pošlje/dostavi vodstvu tekmovanja
(lahko po faksu, lahko skenirano na mail…). Domačin, ki ne bo poslal zapisnika tekme, bo predan v postopek
disciplinskemu sodniku.

Igralni dan je SOBOTA dopoldan ali MED TEDNOM.
Predvideni turnirji:
17.09.2016 – Renče, Nova Gorica, Ajdovščina
24.09.2016 – Bilje, Vipolže, Idrija
01.10.2016 – Nova Gorica, Vipava, Tolmin
15.10.2016 – Šempas, Ledine, Kobarid
29.10.2016 – Nova Gorica, Miren, Vipolže
NAJMLAJŠI CICIBANI (U-7)
Sistem tekmovanja je turnirski. Sistem igre je 3:3 ali 4:4.

Športna izkaznica ni obvezna. Pravico nastopa imajo igralci rojeni v letu 2010 in 2011.
Domačin napiše zapisnik (enak kot pri U-9), mu priloži sezname igralcev vseh moštev in ga pošlje/dostavi
vodstvu tekmovanja (lahko po faksu, lahko skenirano na mail…). Domačin, ki ne bo poslal zapisnika tekme,
bo predan v postopek disciplinskemu sodniku.

Igralni dan je SOBOTA dopoldan.
Predvideni turnirji:
24.09.2016 – Nova Gorica, Miren, Ajdovščina
08.10.2016 – Vipava, Tolmin, Bilje
22.10.2016 – Šempas, Kobarid, Idrija
Kraji turnirjev U9 in U7 se lahko tudi spremenijo, datumi naj bi se ne. Če bo veliko zanimanje
lahko določimo še dodaten krog turnirjev U7.

FAIR

P L A Y-a v novem tekmovalnem letu
Vodja tekmovanja MNZ,
Otmar KOMEL l.r.

