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       Maribor, 1. 7. 2020 

Vsi klubi MNZ Maribor        
 

 

 

 

Zadeva: Navodila za prijavo ekip v tekmovanja MNZ Maribor v sezoni 

2020/2021 

 
 

 

Tudi letos se bodo vse prijave v tekmovanja naredile preko informacijskega sistema Regista. Prijave za vse ekipe 

se bodo odprle 1. 7. 2020, ob 23:59 uri in se bodo zaprle v dveh rokih. 

 

❖ V prvem – krajšem roku, ki bo odprt od 1. 7. 2020, od 23:59 ure, do 15. 7. 2020, do 23:59 ure, bo potrebno 

prijaviti ekipe v: 

- 1. Člansko ligo,  

- 2. Člansko ligo,  

- Veteransko ligo,  

- Pokal – Člani, 

- Pokal – Mladina. 

 

OPOMBE:  

- *V pokalnem tekmovanju članov so dolžne nastopiti ekipe, ki sodelujejo v prvenstvenih tekmovanjih prve 

članske lige MNZM in NZS, razen klubov, ki tekmujejo v 1. SNL in njihove druge članske ekipe. Ostale ekipe, 

vključno z drugo člansko ekipo kluba 1. SNL, pa se lahko v to tekmovanje prijavijo (1. odstavek 11. člena 

Tekmovalnih propozicij MNZM). 

 

- *V pokalnem tekmovanju mladincev so dolžne nastopiti mladinske ekipe, ki sodelujejo v prvenstvenih 

tekmovanjih NZS, druge ekipe pa se lahko v to tekmovanje prijavijo (2. odstavek 11. člena Tekmovalnih 

propozicij MNZM). 

 

*Zgoraj navedene ekipe bodo v posamezno pokalno tekmovanje MNZM uvrščene avtomatično, vendar morajo 

zaradi podatkov, ki jih potrebuje vodstvo tekmovanja, kljub temu v programu Regista narediti tudi uradno 

prijavo. Vse ostale ekipe pa bodo v posamezno pokalno tekmovanje uvrščene zgolj na podlagi oddane prijave. 
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 Stran 2 Navodila za prijavo ekip v tekmovanja MNZ Maribor v sezoni 2020/2021 

V 1. Člansko ligo MNZM, se lahko na podlagi doseženih rezultatov, oblikovanja 3. SNL – VZHOD za TL 2020/2021, 

sklepov IO MNZ Maribor, obvestila ŠD Slivnica pri Mariboru in TPr MNZ Maribor, prijavijo ekipe spodaj 

navedenih klubov:  

Zap. št. Klub Opomba 

1.  ŠD Starše 2. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

2.  NK Rače 3. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

3.  ŠD Marjeta na Dravskem polju 4. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

4.  ŠD Partizan Pesnica 5. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

5.  NK Miklavž na Dravskem polju 6. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

6.  NK Pohorje 7. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

7.  NK Duplek 8. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

8.  ŠD Brunšvik 9. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

9.  NK Limbuš Pekre 10. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

10.  NK Malečnik 11. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

11.  NK Akumulator 12. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

12.  NK Peca Črna na Koroškem 14. mesto v 1. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

13.  ŠD Radlje ob Dravi 1. mesto v 2. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 

14.  ŠD Sv. Jurij v Slovenskih goricah 2. mesto v 2. Članski ligi MNZM v TL 2019/2020 
 

OPOMBE: 

*Končno oblikovanje in morebitne spremembe v sestavi 1.Članske lige, ki bo posledica morebitne ne-prijave 

kakšne od zgoraj navedenih ekip, sprejme IO MNZ Maribor. 

*Na podlagi obvestila ŠD Slivnica pri Mariboru z dne 30.6.2020, v katerem so obvestili MNZ Maribor, da v TL 

2020/2021 s člansko ekipo ne bodo tekmovali v 1. Članski ligi MNZ Maribor, se 1. Članska liga MNZ Maribor v 

TL 2020/2021 formira kot štirinajst (14) članska liga.  
 

Žreb parov bo potekal v ponedeljek, 27. 7. 2020, ob 18.00. O vsebini in načinu 

izvedbe žrebanja bodo klubi obveščeni naknadno (morebitne COVID-19 omejitve). 

 

❖ V drugem – daljšem roku, ki bo odprt  od 1. 7. 2020, od 23:59 ure, do 31. 7. 2019, do 23:59 ure, boste klubi 

lahko, ob upoštevanju predlogov Strokovne komisije MNZ Maribor z dne 24.6.2020, prijavili ekipe v ostale 

mlajše kategorije, in sicer: 

- Najmlajši cicibani U7 (Tekmovalne propozicije za U7, način igranja 4:4); 

- *Mlajši cicibani U9 (Tekmovalne propozicije za U9, način igranja 7:7 – ena ekipa); 

- Mlajši cicibani U9 A+B (Tekmovalne propozicije za U9, način igranja 7:7 – dve ekipi); 

- Starejši cicibani U11 (Tekmovalne propozicije za U11, način igranja 7:7 – ena ekipa); 

- Starejši cicibani U11 (8+1) (Tekmovalne propozicije za U11, način igranja 9:9); 

- Mlajši dečki U13 (Tekmovalne propozicije za U13, način igranja 9:9); 

- Starejši dečki U15; 

- Kadetsko ligo; 

- Mladinsko ligo. 
 

*Klubi, ki v ligo U9 prijavijo dve ekipi, bodo avtomatično uvrščeni v ligo U9 A+B, zato predlagamo da klubi, ki 

nameravate v ligi U9 nastopati z dvema ekipama, le te prijavite kot eno ekipo v kategorijo U9 A+B. 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                     

 Stran 3 Navodila za prijavo ekip v tekmovanja MNZ Maribor v sezoni 2020/2021 

 

Za vsako obliko lige od kategorije U13 in navzdol so izdelane in na spletni strani MNZM objavljene podrobne 

propozicije (v zavihku »Predpisi«). Zgoraj v oklepaju je tudi zapisan naslov propozicije, ki se navezuje na 

posamezno ligo!  

 

 

OPOMBA ZA KLUBE, KI V ISTI STAROSTNI KATEGORIJI PRIJAVIJO DVE ALI VEČ EKIP: 

- Klub, ki v isti starostni kategoriji prijavi dve ali več ekip, mora najmanj osem (8) dni pred začetkom 

tekmovalne sezone vodji tekmovanj predložiti seznam igralcev, ki bodo igrali za posamezno ekipo. Igralci 

lahko igrajo samo v tisti ekipi za katero so prijavljeni. Osem (8) dni pred pričetkom spomladanskega dela 

prvenstva lahko klubi spremenijo seznam igralcev in o tem obvestijo vodjo tekmovanja! 

 

 

OPOMBA GLEDE LIGE NAJMLAJŠIH CICIBANOV U7:  

- Skupine se bodo v jesenskem delu kreirale na podlagi regij tako, da bodo klubi igrali z bližnjimi klubi. Po 

končanem zimskem prestopnem roku se bodo dovolile dodatne prijave klubov za spomladanski del 

tekmovanja. Posledično se bodo po končanih prijavah in pred pričetkom spomladanskega dela skupine na 

novo kreirale. 

 

 

V kolikor za določeno kategorijo ne bo dovolj prijav, se tekmovanje v slednji ne bo izvedlo in se bodo prijavljene 

ekipe, v dogovorih s klubi, premestile v druge primerne kategorije! 

 

V primeru dodatnih vprašanj lahko pokličete Domna Majcna (070/829–007) ali Simono Pezdirc (031/782-191). 

 

 

Športni pozdrav! 

 

 

                                 Domen Majcen, l.r. 

                         Vodja tekmovanj MNZ Maribor 

 

 

 

 


