RAZPIS
za novo tekmovalno leto 2012/2013
Medobčinska nogometna zveza Celje razpisuje za tekmovalno leto 2012/2013 tekmovanja
v sledečih starostnih kategorijah:
-

mlajši cicibani
starejši cicibani
mlajši dečki
starejši dečki
kadeti
mladina
člani in
veterani.

(U8),
(U10),
(U12),
(U14),
(U16),
(U18)

Člani MNZ Celje se lahko prijavijo s svojimi ekipami v tekmovanja v določenih starostnih
kategorijah. Izpolnjevati morajo pogoje predpisane v pravilniku o minimalni pogojih za
nastopanje v ligah MNZ Celje ter se glede na organiziranje tekmovanja, upoštevajo
rezultati preteklega tekmovalnega leta.
MNZ Celje bo vsa tekmovanja organizirala v obliki lig. Najmanjše prijavljeno število ekip, ki
bodo izpolnjevale pogoje, za katere se izpelje tekmovanje je število 4.
Generalna oblika bo:
Starostni skupini U8 in U10 se povezujeta in igrata ''skupaj''. Ekipe imajo po dve moštvi.
Igra se nogomet 7 : 7. Prijavijo se lahko tudi klubi, ki bi imeli po eno moštvo, v tem primeru
bo organizirano tekmovanje, če bo vsaj 6 ekip.
Starostna skupina U12 igra v obliki lige. Ekipe imajo po dve moštvi. V kolikor bo več kot 14
ekip, bosta organizirani dve ligi v hierarhični obliki. Upoštevani bodo rezultati
tekmovalnega leta 2011/2012. Igra se nogomet 7 : 7. Prijavijo se lahko tudi klubi, ki bi imeli
po eno moštvo,v tem primeru bo organizirano tekmovanje, če bo vsaj 6 ekip.
Starostna skupina U14 se igra v obliki lige. V kolikor bo več kot 14 ekip, bosta organizirani
dve ligi v hierarhični obliki. Upoštevani bodo rezultati tekmovalnega leta 2011/2012. Igra se
nogomet 11 : 11.
Starostne skupine U16, U18, člani in veterani igrajo v obliki lige. V kolikor bo več kot 14
ekip, bosta organizirani dve ligi v hierarhični obliki. Upoštevani bodo rezultati
tekmovalnega leta 2011/2012. Igra se nogomet 11 : 11.
Klubi se prijavljajo na podlagi obrazcev, ki so poleg razpisa. Zadnji rok za prijavo je
25.06.2012. Po tem roku ne bo več možno prijavljati ekip.

Z rednim tekmovanjem je tudi razpisano tekmovanje za Fair Play.
MNZ Celje bo za vsako organizirano in izvedeno tekmovanje podelil naslov prvaka MNZ
Celje oziroma lige, v kolikor bodo po dve v hierarhični obliki. Vsak prvak bo dobil pokal.
Priznanje dobi tudi najboljši strelec v ligah: U14, U16, U18, člani in veterani. Priznanja
dobijo tudi tri najboljše ekipe v tekmovanju za Fair Play: U14, U16, U18, člani in veterani.
Vsaka ekipa, ki bo tekmovala v starostni kategoriji U8 in U10 lahko dobi po sklepu IO MNZ
Celje praktično nagrado. Enako lahko IO MNZ Celje določi dodatne nagrade za ekipe v
drugih starostnih kategorijah.
Klub katerega ekipa bo uvrščena v tekmovanje bo plačal kotizacijo, ki bo določena v
obvestilu o uvrstitvi ekip v tekmovanju. V obvestilu bo tudi priloga Tekmovalnih propozicij
za TL 2012/2013. Kotizacija je namreč odvisna od števila ekip v posameznem tekmovanju.
V kotizaciji se obračunajo stroški:
- oblikovanje tekmovanja,
- določitev koledarja tekmovanja,
- žrebanje,
- izdelava razporeda,
- delegiranje tekem, registracija tekem,
- vodenje rezultatov,
- izdelava lestvice,
- koordinacija med klubi,
- spreminjanje terminov tekem,
- delegiranje delegatov,
- delegiranje sodnikov,
- obveščanje,
- razreševanje pritožb,
- obravnava prekrškov in pritožb na prvi stopnji,
- stroški prostorov,
- stroški komunikacija in
- nagrade.
Sodniški stroški bodo določeni po ceniku MDNS Celje, ki ga potrdi za TL 2012/2013 IO
MNZ Celje.
MNZ Celje bo po pregledu prijav obvestila vse klube, ki ne bodo dobro in popolno izpolnili
svojih prijav in jih pozvala, da to storijo v roku petih (5) dni. Po tem roku bodo vse prijave,
ki ne bodo dopolnjene zavržene. Po tem roku upoštevamo samo popolne prijave.
Rok za prijavo na razpis za tekmovalno leto 2012/2013 je 27.06.2012.

Razpis potrdil IO MNZ Celje na svoji 10. redni seji, 22.05.2012.

