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Maribor, 26. 8. 2019 

 

NAVODILA IN OPOZORILA ZA TEKMOVANJE 

NAJMLAJŠIH CICIBANOV – U7 
 

 

Tekmovanje pri najmlajših cicibanih (U7) bo potekalo v turnirskem sistemu, zato Vam posredujemo nekaj 

navodil glede samega poteka in organizacije. 
 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 

Jesenski del tekmovanja je pri najmlajših cicibanih (U7) razdeljen v štiri (5) termine. Vsak termin je časovno 

opredeljen, in sicer:  

 1. termin: 16. 9. 2019 – 22. 9. 2019 

 2. termin: 23. 9. 2019 – 29. 9. 2019 

 3. termin: 30. 9. 2019 -  6. 10. 2019 

 4. termin: 7. 10. 2019 – 13. 10. 2019 
 

Znotraj vsakega termina so določeni turnirji in klubi organizatorji posameznega turnirja. Vsak turnir je 

sestavljen iz štirih (4) ali 3 (treh) ekip - (Koroška), ena od teh ekip pa je tudi določena za organizatorja turnirja. 

Ob objavi turnirjev bo v Registi izdelan tudi razpored tekem, vendar brez dneva in ure igranja, saj je slednja 

odvisna od pričetka turnirja, ki ga bo določil klub organizator. Vsaka ekipa znotraj posameznega termina igra 

na enem turnirju.  

 

V koroškem delu pa imamo zaradi neparnega števila prijavljenih ekip (sedem prijavljenih ekip) posebnost, saj 

bodo ekipe sodelovale turnirjih, ki bodo sestavljene iz štirih (4) ali treh (3) ekip. Ekipe bodo med sabo krožile, 

da bodo vse približno enakomerno igrale na štiričlanskem oziroma tričlanskem turnirju.  
 

ORGANIZACIJA TURNIRJA 

Znotraj termina, v katerem je predvidena izpeljava turnirja, lahko klub organizator v skladu z 19. čl. TP MNZM 

sam (brez soglasja ostalih ekip) določi dan (ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota ali nedelja) igranja 

turnirja. Najmanj osem (8) dni pred izvedbo turnirja pa je klub organizator dolžan vse klube oz. ekipe, ki na 

turnirju sodelujejo in MNZM, pisno (po e-pošti) obvestiti o kraju, dnevu in uri izvedbe turnirja. 
 

Obvezno pa morajo biti vsi turnirji izpeljani najkasneje do 18. 11. 2019, ko se zaključi jesenski del TL 

2019/2020. V pomladanskem delu sezone pa morajo biti vsi turnirji izpeljani do 20.06.2020, ko se zaključi 

celotna sezona 2019/2020. Klubi (organizatorji), ki le tega ne bodo upoštevali, bodo zaradi neizpolnjevanja 

obveznosti do MNZM, predani DS MNZM. 
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DOKUMENTACIJA 

Vsaka ekipa je na turnir dolžna priti z izpolnjenim in podpisanim prijavnim listom (Prijava ekipe U7) in 

veljavnimi športnimi izkaznicami igralcev. V prijavnem listu mora biti obvezno zaveden tako datum rojstva 

kot tudi številka športne izkaznice. Pred začetkom turnirja se opravi identifikacija igralcev posameznih ekip, 

za katero je zadolžen klub organizator. Pri identifikaciji sodelujejo trenerji vseh ekip.  

 

Klub organizator mora pred pričetkom igranja tekem na turnirju, v Registo vnesti postave ekip 

(postave vpiše v vse tekme, ki se igrajo na turnirju). 

 

Opomba: Klub lahko v Registi prekopira zadnjo vpisano postavo ekipe (ni dvojnega vpisovanja 

igralcev). Omenjeno stori na zapisniku posamezne tekme, ki se igra na turnirju. 
 

IZVEDBA TURNIRJA 

Za izpeljavo turnirja s turnirja s štirimi (4) in tremi (3) ekipami, se naj načrtuje približno dve (2) uri časa. 
 

         
           Domen Majcen, l.r 

Vodja tekmovanj MNZ Maribor 
 


