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RAZPIS TEKMOVANJ 
za tekmovalno leto 2019/2020 

 
Medobčinska nogometna zveza Celje razpisuje za tekmovalno leto 2019/2020 tekmovanja v 
naslednjih starostnih kategorijah: 
  

- najmlajši cicibani    (U7),  
- mlajši cicibani    (U9),  
- starejši cicibani    (U10),  
- starejši cicibani  (U11),  
- mlajši dečki        (U13),  
- starejši dečki      (U15),  
- kadeti                 (U17),  
- mladina              (U19)   
- člani 
- veterani (nad 35 let) 

 
Člani MNZ Celje se lahko s svojimi ekipami prijavijo v tekmovanja v posameznih starostnih 
kategorijah. Izpolnjevati morajo pogoje predpisane v pravilniku o minimalni pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati klubi, da lahko nastopajo v tekmovanjih v organizaciji in vodenju MNZ 
Celje za nastopanje v ligah MNZ Celje. Število in velikost lig v posamezni starostni kategoriji 
bo oblikovano glede na število prijavljenih ekip. Pri organiziranju tekmovanj se bodo 
upoštevali rezultati ekip doseženi v preteklem tekmovalnem letu. MNZ Celje bo tekmovanja 
organizirala v obliki lig oziroma turnirjev. Tekmovanje v posamezni starostni kategoriji bo 
organizirano le, če bodo prijavljene najmanj 4 ekipe. 
  
najmlajši cicibani (U7) 
Tekmovanje bo organizirano v obliki turnirjev 4 ekip. Sistem igre je 4:4. Ekipe imajo po dve 
moštvi. Prijavijo se lahko tudi ekipe, ki želijo nastopati samo z enim moštvom. Pravica 
nastopa: (rojeni po  1.1.2013) 
 
Mlajši cicibani (U9) 
Tekmovanje bo organizirano v obliki turnirjev 4 ekip. Sistem igre je 4:4. Ekipe imajo po dve 
moštvi. Prijavijo se lahko tudi ekipe, ki želijo nastopati samo z enim moštvom. Pravica 
nastopa: (ne mlajši kot 6 let in rojeni po  1.1.2011) 
 
Starejši cicibani (U10) 
Tekmovanje bo organizirano v obliki lige. Sistem igre je 7:7. Ekipe imajo dve moštvi. Pravica 
nastopa: (ne mlajši kot 7 let in rojeni po 1.1.2010) 
 
Starejši cicibani (U11) 
Tekmovanje bo organizirano v obliki lige. Sistem igre je 7:7. Ekipe imajo po dve moštvi. 
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Prijavijo se lahko tudi ekipe, ki želijo nastopati samo z enim moštvom. Pravica nastopa: (ne 
mlajši kot 8 let in rojeni po 1.1.2009) 
 
Mlajši dečki (U13) 
Tekmovanje bo organizirano v obliki lige. Sistem igre je 9:9. V kolikor bo prijavljenih več kot 
14 ekip, bosta organizirani dve ali več lig v hierarhični obliki.  
 
 
Starejši dečki (U15) 
Tekmovanje bo organizirano v obliki lige. Sistem igre je 11:11 V kolikor bo prijavljenih več kot 
14 ekip, bosta organizirani dve ligi v hierarhični obliki.  
 
 
Kadeti (U17), Mladina (U19), Člani, Veterani 
Tekmovanje bo organizirano v obliki lige. Sistem igre 11:11. V kolikor bo več kot 14 ekip v 
posamezni kategoriji, bosta organizirani dve ligi v hierarhični obliki.  
 
 
Rok za prijavo: 
Prijava ekip je možna izključno preko sistema Regista. Rok za prijavo je 11.7.2019. 
Nepopolne prijave bodo zavržene. 
 
Tekmovanje Fair Play: 
Poleg tekmovanja je tudi razpisano tekmovanje za Fair Play. 
Priznanja dobijo tudi tri najboljše ekipe v tekmovanju za Fair Play: U15, U17, U19 in člani. 
 
Priznanja in nagrade: 
Prvaki posameznih lig (do U13) bodo prejeli pokal in medalje. Priznanje dobi tudi najboljši 
strelec v ligah: U15, U17, U19 in člani. 
 
Vsaka ekipa, ki bo tekmovala v starostni kategoriji U7,U9, U10 in U11 lahko dobi po sklepu 
IO MNZ Celje praktično nagrado. Enako lahko IO MNZ Celje določi dodatne nagrade za 
ekipe v drugih starostnih kategorijah.  
 
Stroški tekmovanj: 
Klub, katerega ekipa bo uvrščena v tekmovanje se zavezuje, da bo plačal kotizacijo za vsako 
ekipo, ki jo bo prijavil v tekmovanje. Klub, katerega ekipa bo uvrščena v tekmovanje se 
zavezuje, da bo plačal stroške uradnih oseb na domačih tekmah. Stroški uradnih oseb bodo 
opredeljeni v ceniku, ki ga bo v sodelovanju z MDNS sprejel IO MNZ Celje. 
 
 
Razpis je potrdil IO MNZ Celje na svoji 2. redni seji, 10.06.2019.                                                      
 


