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PRAVICE NASTOPANJA V LIGAH MNZM 
V TL 2014/2015 

 

1) NAJMLAJŠI CICIBANI (U7) 

Na tekmah najmlajših cicibanov U-7 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši 

od pet (5) let in so rojeni po 01. 01. 2008. 
 

2) MALJŠI CICIBANI (U9) 

Na tekmah mlajših cicibanov U-9 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od  

šest (6) let in so rojeni po 01. 01. 2006. 

Ciciban, ki še ni dopolnil 6 let, ne sme nastopiti. 
 

3) STAREJŠI CICIBANI (U11) 

Na tekmah starejših cicibanov U-11 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši 

od osem (8) let in so rojeni po 01. 01. 2004. 

Ciciban, ki še ni dopolnil 8 let, ne sme nastopiti. 
 

4) MLAJŠI DEČKI (U13) 

Na tekmah mlajših dečkov U-13 lahko nastopijo igralci, ki  niso  mlajši od deset (10) let 

in so rojeni po 01. 01. 2002. 
 

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 U-15 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 

dvanajst (12) let in so rojeni po 01. 01. 2000. 

Starejšemu dečku, ki še ni dopolnil 12 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 

SKLEP IO:   Zaradi  nadaljnjega razvoja dekliškega nogometa in na podlagi mnenja 

NZS lahko za ekipo starejših dečkov (U-15) 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.  

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/


 

6) KADETI (U17) 

Na tekmah kadetov U-17 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od trinajst 

(13) let in so rojeni po 01. 01. 1998. 

Kadetu, ki še ni dopolnil 13 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 

 

7) MLADINCI (U19) 

Na tekmah mladincev U-19 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 15 let 

in so rojeni po 01. 01. 1996. 

S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v mladinski kategoriji, ki mora biti 

vpisano v športni izkaznici, lahko na tekmah mladincev nastopajo tudi igralci, ki na dan 

tekme niso mlajši od 14 let. 

 

8) ČLANI 

Na tekmah članov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 17 let. 

S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v članski kategoriji, ki mora biti 

vpisano v športni izkaznici, lahko na tekmah članov nastopajo tudi igralci, ki  na dan 

tekme niso mlajši od 16 let. 

 
 
 
S spoštovanjem FAIR PLAY-a! 
 
 
 
 
                                                                                                                                        Vodja tekmovanja 
                                                                                                                                         Dejan Germič, l.r. 
 


