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                                         Maribor, 5.10.2020 

 

ZADEVA: RAZPIS ZA ZIMSKO LIGO MNZ MARIBOR V TL 2020/2021 

 

UVOD 

V TL 2020/2021 se bo zaradi ukrepov povezanih z virusom COVID-19 organizirala zimska liga v nekoliko 

manjšem obsegu. Še zmerom lokaciji izvedbo ostajata Multisport Arena v Rogozi in Večnamenska športna hala 

v Dravogradu. Tekmovanje se bo organiziralo samo za ekipe klubov MNZ Maribor, in sicer za kategorije: 

• U11 – letnik 2010 (dekleta 2009) in mlajši, 

• U10 – letnik 2011 (dekleta 2010) in mlajši, 

• U9 – letnik 2012 (dekleta 2011) in mlajši, 

• U8 – letnik 2013 (dekleta 2012) in mlajši, 

• U7 – letnik 2014 (dekleta 2013) in mlajši. 

 

* V ligi U11 se bo dovolil tudi nastop ženskim ekipam U13 (dekleta – letnik 2007 in mlajše). 

**Tekmovanje v posamezni kategoriji se bo izpeljalo, v kolikor bo prijavljenih vsaj pet (5) ekip. 

 

Klubom iz MNZ Maribor stroške tekmovanja v celoti krije MNZ Maribor!  

 

Vsaka ekipa ima praviloma zagotovljen en (1) turnir!  

 

Disciplinski sodnik bo klubu izrekel denarno kazen, če bo njegova ekipa storila naslednjo kršitev: 

1)  Neopravičen ne prihod ekipe na odrejen turnir (U7-U11) 30 EUR 

 

IZVEDBA TEKMOVANJA: 

- Pri kategorijah U7, U8, U9, U10 in U11 se bo zimska liga organizirala v obliki posameznih turnirjev. Rezultati 

se na teh turnirjih ne bodo beležili. 

*Sama organizacija tekmovanja v ligah U9 in U11 se lahko prilagodi razpisu projekta RIN NZS. 

 

Število organiziranih turnirjev je odvisno od števila prijavljenih ekip. 

Turnirji za območje Maribora z okolico se bodo praviloma organizirali na igriščih Multisport Arene v Rogozi 

(umetna trava z bando). 

Turnirji na Koroškem se bodo praviloma organizirali na igriščih Večnamenske športne hale Dravograd. 

**V primeru nerazpoložljivosti prej omenjenih dvoran lahko vodja tekmovanja zagotovi nadomestno telovadnico, 

katere cena pa ne sme presegati cene dogovorjene v zamenjani dvorani. 

 

KLUB LAHKO PRIJAVI VEČ TEKMOVALNIH EKIP, VENDAR LAHKO POSAMEZNI IGRALEC NASTOPA 

SAMO ZA ENO EKIPO! 
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 Stran 2 MNZ Maribor 

 

Vsaka ekipa bo nato uvrščena v eno izmed skupin. Posamezne skupine bodo praviloma sestavljene iz 4-ih do 

5-ih ekip. Vsaka ekipa bo odigrala vsaj en turnir. Predvideno obdobje za izvedbo posameznih turnirjev je med 

21. 11. 2020 in  21. 2. 2021. Igralna dneva sta sobota in nedelja.  

 

PRIMER IZVEDBE TURNIRJA 

Primer turnirja s 4-imi ekipami: 

Oblika tekmovanja: turnirski sistem /  brez točkovanje 

Število ekip: 4  

Število tekem: 6 

Število tekem na ekipo: 3 

Igralni čas na ekipo: Zagotovi se vsaj 45 minut igre na ekipo 

 

Primer turnirja s 5-imi ekipami: 

Oblika tekmovanja: turnirski sistem /  brez točkovanje 

Število ekip: 5  

Število tekem: 10 

Število tekem na ekipo: 4 

Igralni čas na ekipo: Zagotovi se vsaj 45 minut igre na ekipo 

 

Primer turnirja s 6-imi ekipami: 

Oblika tekmovanja: turnirski sistem /  brez točkovanje 

Število ekip: 6  

Število tekem: 15 

Število tekem na ekipo: 5 

Igralni čas na ekipo: Zagotovi se vsaj 45 minut igre na ekipo 
 

Primer turnirja s 7-imi ekipami: 

Oblika tekmovanja: turnirski sistem /  brez točkovanje 

Število ekip: 7  

Število tekem: 21 

Število tekem na ekipo: 6 

Igralni čas na ekipo: Zagotovi se vsaj 45 minut igre na ekipo 

 

ŽOGA 

• Igra se z žogo št. 4. 

 

IGRIŠČE 

• Pri U8, U9, U10 in U11 se igra na malo nogometnem igrišču (38 m x 20 m), velikost vrat 3 x 2 m.  

• Pri U7 se igra na malo nogometnem igrišču (pribl. 30 m x 20 m), velikost vrat 2 x 1 m. 

*Pri dimenzijah igrišča je možno manjše odstopanje, zaradi različnih karakteristik dvoran oz. telovadnic. 
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PRAVICA NASTOPA, ŠTEVILO IGRALCEV IN MENJAVE: 

• 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. 2010. Na tekmah starejših cicibanov U-11 lahko nastopijo tudi igralke, ki na dan 

tekme niso mlajše od osem (8) let in so rojene po 01. 01. 2009. Ciciban-ka, ki še ni dopolnil-a 8 let, ne 

sme nastopiti. 

• Na tekmah starejših cicibanov U-10 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od sedem (7) let 

in so rojeni po 01. 01. 2011. Na tekmah starejših cicibanov U-10 lahko nastopijo tudi igralke, ki na dan 

tekme niso mlajše od sedem (7) let in so rojene po 01. 01. 2010. Ciciban-ka, ki še ni dopolnil-a 8 let, ne 

sme nastopiti. 

• 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. 2012. Na tekmah mlajših cicibanov U-9 lahko nastopijo tudi igralke, ki na dan 

tekme niso mlajše od šest (6) let in so rojene po 01. 01. 2011. Ciciban-ka, ki še ni dopolnil-a 6 let, ne 

sme nastopiti. 

• Na tekmah mlajših cicibanov U-8 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od  pet (5) let in so 

rojeni po 01. 01. 2013. Na tekmah mlajših cicibanov U-8 lahko nastopijo tudi igralke, ki na dan tekme 

niso mlajše od pet (5) let in so rojene po 01. 01. 2012. Ciciban-ka, ki še ni dopolnil-a 6 let, ne sme 

nastopiti. 

• 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. 2014. Na tekmah najmlajših cicibanov U-7 lahko nastopijo tudi igralke, ki na dan 

tekme niso mlajše od pet (5) let in so rojene po 01. 01. 2013. Ciciban-ka, ki še ni dopolnil-a 5 let, ne 

sme nastopiti. 

• Na tekmah lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih identiteto ugotovi vodja tekmovanja/turnirja pred 

začetkom turnirja na podlagi športne izkaznice, potnega lista ali osebne izkaznice. Nastop za ekipo ni 

pogoj, da je igralec registriran za klub, vendar je v primeru, da gre za nastop igralca, ki je uradno 

registriran za katerega od drugih klubov, potrebno pridobit pisno soglasje tega kluba, da igralcu dovoli 

nastop za drug klub! 

• Igralec lahko nastopa v tekmovanju samo za eno ekipo. 

• Ekipo sestavlja največ 12 igralcev.  

• Pri kategoriji U11 in U10 mora imeti vsako moštvo na začetku tekme na igrišču 5 igralcev – eden od njih 

je vratar (4 + 1). V kolikor ena ekipa ostane med tekmo z manj kot 4-imi igralci (3 + 1) se tekma prekine. 

• Pri kategoriji U9 in U8 mora imeti vsako moštvo na začetku tekme na igrišču 6 igralcev – eden od njih je 

vratar (5 + 1). V kolikor ena ekipa ostane med tekmo z manj kot 5-imi igralci (4 + 1) se tekma prekine.  

• Pri kategoriji U7 se igra 4 : 4 brez vratarja. V kolikor ena ekipa ostane med tekmo z manj kot tremi (3) 

igralci se tekma prekine. 

• Število dovoljenih menjav med igro je neomejeno. Menjave so “leteče”. 

• V  primerih menjave vratarja z drugim vratarjem mora biti igra prekinjena. 

• Vsak igralec lahko zamenja svoje mesto z vratarjem, vendar le pod pogojem, da mu zamenjavo dovoli 

sodnik in da je izvršena v času prekinitve igre (paziti na opremo). 

• Vsi igralci enega moštva morajo biti enotno oblečeni. V kolikor so barve športne opreme enake ali 

podobne, je dolžna gostujoča (oziroma drugo vpisana) ekipa zamenjati opremo ali obleči markirne 

majice. 

 

IGRALNI ČAS 

• Sam igralni čas je odvisen od števila sodelujočih ekip, vendar se pri pripravi turnirja sledi zahtevi, da se 

vsaki ekipi skupno zagotovi najmanj 45 minut igre. 
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DRUGA OPOZORILA 

• Vratar lahko vrže ali udari žogo direktno na nasprotno polovico.  

• Gol out se izvaja z roko ali nogo, žoga pa lahko preide polovico igrišča. Pri U7 začne z igro eden od 

igralcev izpred svojih vrat s podajo soigralcu ali z vodenjem žoge. 

• Out se izvaja z nogo. 

 

Vsi udeleženci in spremljevalci so dolžni upoštevati napotilo, da gre za tekmovanje dečkov in deklic, 

kjer tekmovalni uspeh nikakor ne sme biti v ospredju! 

 
Poleg zgoraj navedenih pravil se skladno upoštevajo tudi vsa ostala določila Pravil nogometne igre ter ostali 

pravilniki in predpisi FIFA, UEFA, NZS in MNZM. 

 

Zaradi nastale zdravstvene situacije povezane s pojavom novega virusa COVID-19 se, z namenom 

zagotavljanja varnosti vseh udeležencev, v sklopu Zimske lige MNZ Maribor smiselno uporabljajo 

Navodila za organizacijo tekem pod okriljem MNZ Maribor pod prilagojenimi pogoji (COVID-19) za TL 

2020/2021. 

 

 

 

IGRALCI IGRAJO NA LASTNO ODGOVORNOST! 
 

 

 

VODSTVO ZIMSKE LIGE MNZ MARIBOR V TL 2020/2021: 

• Domen Majcen – vodja tekmovanja ZL 2020/2021 

• Boris Toplak – disciplinski sodnik ZL 2020/2021 

 

 

                                                                                                                                                   Dejan Germič 

                                                                                                                                               Predsednik MNZM  

 


