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1) NAJMLAJŠI CICIBANI (U7) 

Na tekmah najmlajših cicibanov U-7 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od pet (5) let in 
vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo šest (6) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje 
pričelo (rojeni v letu 2015). 

Na tekmah najmlajših cicibanov U-7 lahko nastopijo tudi igralke, ki na dan tekme niso mlajše od pet (5) let 
in vso tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo sedem (7) let v koledarskem letu, v katerem se je 
tekmovanje pričelo (rojene v letu 2014). 
 

Najmlajši ciciban, najmlajša cicibanka, ki še ni dopolnil-a 5 let, ne sme nastopiti. 
 

2) MLAJŠI CICIBANI (U9) 

Na tekmah mlajših cicibanov U-9 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od šest (6) let in vso 
tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo šest (8) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje pričelo 
(rojeni v letu 2013). 

Na tekmah mlajših cicibanov U-9 lahko nastopijo tudi igralke, ki na dan tekme niso mlajše od šest (6) let in 
vso tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo sedem (9) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje 
pričelo (rojene v letu 2012). 

 
Mlajši ciciban, mlajša cicibanka, ki še ni dopolnil-a 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 

vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo deset (10) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje 

pričelo (rojeni v letu 2011). 

Na tekmah starejših cicibanov U-11 lahko nastopijo tudi igralke, ki na dan tekme niso mlajše od osem (8) 

let in vso tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo sedem (11) let v koledarskem letu, v katerem se je 

tekmovanje pričelo (rojene v letu 2010). 

 

Starejši ciciban, starejša cicibanka, ki še ni dopolnil-a 8 let, ne sme nastopiti. 
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4) MLAJŠI DEČKI (U13) 

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

tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo dvanajst (12) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje 

pričelo (rojeni v letu 2009). 

Na tekmah mlajših dečkov U-13 lahko nastopijo igralke, ki na dan tekme niso mlajše od deset (10) let in 

vso tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo trinajst (13) let v koledarskem letu, v katerem se je 

tekmovanje pričelo (rojene v letu 2008). 

Mlajši deček/deklica, ki še ni dopolnil-a 10 let, ne sme nastopiti oziroma mu/ji nastopa ne dovoli sodnik. 

 

5) STAREJŠI DEČKI (U15) 

Na tekmah starejših dečkov U-15 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od dvanajst (12) let 

in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo štirinajst (14) let v koledarskem letu, v katerem se je 

tekmovanje pričelo (rojeni v letu 2007). 

Na tekmah starejših dečkov U-15 lahko nastopijo igralke, ki na dan tekme niso mlajše od dvanajst (12) let 

in vso tekmovalno leto tudi igralke, ki napolnijo petnajst (15) let v koledarskem letu, v katerem se je 

tekmovanje pričelo (rojene v letu 2006). 

 

Starejšemu dečku, starejši deklici, ki še ni dopolnil-a 12 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 

 
6) KADETI (U17) 

Na tekmah kadetov U-17 lahko nastopijo igralci(-ke), ki na dan tekme niso mlajši(-e) od trinajst (13) let in 

vso tekmovalno leto tudi igralci(-ke), ki napolnijo šestnajst (16) let v koledarskem letu, v katerem se je 

tekmovanje pričelo (rojeni (-e) v letu 2005). 

 

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

 
7) MLADINCI (U19) 

Na tekmah mladincev U-19 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od petnajst (15) let in vso 

tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo osemnajst (18) let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje 

pričelo (rojeni v letu 2003). 

 

Mladincu, ki še ni dopolnil 15 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 

 

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

NZS-Regista, 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 vneseno v program NZS-

Regista, lahko na tekmah članov nastopajo tudi igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 16 let. 
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9) VETERANI 

Na tekmah veteranov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 35 let. 

 

S spoštovanjem FAIR PLAY-a! 
 
 
                                                                                                                                        Vodja tekmovanj MNZ M 

       Domen Majcen, l.r. 
 

 

 

 


