
Spoštovani, 
 
Kot ste bili že obveščeni, v letošnji sezoni na turnirjih ekip mlajših cicibanov U9 ne bo več sodnikov. 
Zaradi tega se spremenijo tudi nekatere aktivnosti, ki so bile prej v njihovi pristojnosti, Če želimo, da 
bo tekmovanje v tej kategoriji potekalo nemoteno in na zadovoljstvo vseh deležnikov, bo potrebno 
spoštovati naslednja pravila: 
 

1. Vodja tekmovanj bo na ponedeljek ali torek pred sobotnim uradnim terminom turnirjev 
posameznega kroga objavil razpored tekem ekip po posameznih turnirjih. Morebitne 
odpovedi nastopa posamezne ekipe je klub dolžan sporočiti vodji tekmovanj in prireditelju 
turnirja  vsaj dva dni pred predvidenim terminom. 
 

2. Klub, ki je organizator turnirja je dolžan zagotoviti osebo – vodjo turnirja, ki bo poskrbel za 
nemoten potek tekem. Nastopajoče ekipe so mu dolžne izročiti spisek igralcev (na obrazcu 
Prijava ekipe U9) in športne izkaznice najmanj 30 minut pred pričetkom turnirja. Vodja 
turnirja in trenerji (predstavniki) naj pred pričetkom skupaj pregledajo športne izkaznice in 
spiske prijavljenih igralcev in zagotovijo, da bodo igrali samo tisti, ki imajo pravico. 
 

3. Pred vsako tekmo predstavnika (trenerja) ekip poskrbita, da imajo vsi igralci ustrezno športno 
opremo, prav tako pa sta zadolžena, da se izvede ustrezno rokovanje igralcev v duhu Fair 
Playa, nato pa se tekma lahko začne. 
 

4. Na tekmah ne bo več sodnikov, delegiranih s strani sodniške organizacije, niti ne sme 

namesto njih soditi kdo drug. Vsi udeleženci se morajo zavedati, da je pri tej starostni 
kategoriji v ospredju predvsem igra, ne pa tekmovalni uspeh za vsako ceno, tako da je 
potrebno skrbno gojiti pravi pristop in odnos ter spoštovanje do vseh akterjev nogometne 
igre, predvsem do nasprotnikov, ki morajo otrokom postati in ostati prijatelji ne glede na 
rezultate srečanj. Vse trenerje pozivam, da ta načela primerno posredujejo tudi staršem.  
  

V situacijah, kjer pride do kršitev pravil nogometne igre, skupaj posredujeta trenerja, ki 

hkrati na ta način tudi izobražujeta igralce. Zato ob tej priložnosti ponovno apeliram na 

korektnost in Fair Play ter medsebojno spoštovanje. 
 

5. Rezultati tekem se ne bodo javno objavljali. Kljub vsemu pa se morajo vodja turnirja in 
predstavniki ekip (trenerji) dogovoriti, kako/kdo (se) bo spremljal rezultat na tekmah, saj bo 
potrebno po koncu tekem vse dosežene rezultate vpisati v zapisnik. Razlog za to je dokaj 
preprost – kar nekaj klubov mora ob prijavi svojih športnih programov za financiranje s strani 
občine, priložiti zapisnike tekem z vpisanimi rezultati, hkrati pa bodo na podlagi doseženih 
rezultatov (vodeni bodo zgolj interno) oblikovana sestava ekip po turnirjih v naslednjih 
krogih. 

 

6. Klub, ki je organizator turnirja je dolžan po pošti (za potrebe arhiva) na naslov MNZG-Kranj, 
Planina 3, p.p. 174, 4000 Kranj (lahko tudi v skenirani obliki na e-naslov 
tekmovanja@mnzgkranj.si ) poslati zapisnik in spiske nastopajočih igralcev. Če v vikendu, ko 
je na sporedu turnir mlajših cicibanov U9,  klub domačin gosti še kakšno drugo tekmo, na 
katero so delegirani sodniki, lahko dokumentacijo izroči njim. 

 
 

Fair Play! 

 
Športni pozdrav 
Roman Rogelj 
Vodja tekmovanj MNZG-Kranj 


