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Klubom MNZG-Kranj

Kranj, 20.8.2018

Št.: 2-2018/19

Ozn.: TEKM.

Zadeva: Sistem tekmovanj v MNZG-Kranj v tekmovalnem letu 2018/19

GNL-člani: 12 ekip.
Tekmovanje bo potekalo po klasičnem dvokrožnem sistemu. Skupaj bo odigrano 22 krogov, enajst v
jesenskem in enajst v pomladanskem delu sezone.
GNL-mladinci: 7 ekip.
Tekmovanje bo potekalo po trikrožnem sistemu. Najprej bo vsaka ekipa z vsako odigralo po eno
tekmo doma in na tujem, razpored tretjega dela pa bo odvisen od razvrstitve ekip po odigranih 14-ih
krogih. Skupaj bo odigrano 21 krogov, od tega 10 v jesenskem in 11 v pomladanskem delu sezone,
vsaka ekipa pa bo odigrala 18 tekem.
GNL-kadeti: 8 ekip.
Tekmovanje bo potekalo po trikrožnem sistemu. Najprej bo vsaka ekipa z vsako odigralo po eno
tekmo doma in na tujem, razpored tretjega dela pa bo odvisen od razvrstitve ekip po odigranih 14-ih
krogih. Skupaj bo odigrano 21 krogov, od tega 10 v jesenskem in 11 v pomladanskem delu sezone,
vsaka ekipa pa bo odigrala 21 tekem.
Za skupno lestvico mladincev in kadetov so relevantni samo rezultati vseh tekem ekip tistih klubov,
ki so v tekmovanje prijavili tako mladinsko kot kadetsko ekipo. Takšni klubi so 4 (v oklepaju je
zapisano ime ekip): NK ŠKOFJA LOKA (Škofja Loka-Medvode), ŠD VISOKO (Visoko-Preddvor), NK LESCE
(Šobec Lesce) in ŠD JESENICE (SIJ Acroni Jesenice). IZ GNL-mladinci bo tako štelo devet tekem (po tri
iz vsakega dela), enako pa velja tudi za GNL-kadeti. Klub, ki bo končal sezono na prvem mestu skupne
lestvice, pridobi pravico do sodelovanja v kvalifikacijah za 2.SML/SKL-zahod 2019/20.
1. GNL – Starejši dečki U15: 6 ekip.
Tekmovanje bo potekalo po štirikrožnem sistemu. Tako v jesenskem kot pomladanskem delu
prvenstva bo vsaka ekipa z vsako odigralo po eno tekmo doma in na tujem. Skupaj bo odigrano 20
krogov, od tega 10 v jesenskem in 10 v pomladanskem delu sezone. Prvak bo pridobil pravico do
sodelovanja v kvalifikacijah za NZS Ligo U15-zahod 2019/20 (oziroma drugouvrščeni, če bo prvak
ekipa kluba, ki s svojo prvo ekipo že nastopa v Ligi U15-zahod)

2. GNL – Starejši dečki U15: 12 ekip.
Tekmovanje bo potekalo po klasičnem dvokrožnem sistemu. Skupaj bo odigrano 22 krogov, enajst v
jesenskem in enajst v pomladanskem delu sezone.
Mlajši dečki U13: 15 ekip
Ekipe so razdeljene v dve skupini, v prvi je šest ekip, ki bodo v jesenskem delu odigrale dvokrožni
sistem (deset tekem), v drugi pa devet, ki bodo v jesenskem delu odigrale enokrožni sistem (osem
tekem). Za pomlad 2019 se bosta skupini po potrebi formirali na novo.
Mlajši dečki U12: 6 ekip
V letošnjem tekmovalnem letu drugič izvajamo samostojno tekmovanje mlajših dečkov U12 (letnik
2007 in mlajši). Prijavilo se je šest ekip, ki bodo v jesenskem delu igrale po klasičnem dvokrožnem
sistemu. Odigranih bo deset krogov. Če se bo tekmovanje »prijelo«, bo potekalo tudi v
spomladanskem delu, če pa bodo težave (npr. neupoštevanje zgornje starostne omejitve (2007)), pa
se bodo ekipe pridružile mlajšim dečkom U13.
Starejši cicibani U11: 19 ekip.
Ekipe bodo za jesenski del razdeljene v tri skupine, v vsaki pa bo odigranih deset krogov. Za pomlad
2019 se bodo skupine formirale na novo.
Starejši cicibani U10: 7 ekip.
V letošnjem tekmovalnem letu drugič izvajamo samostojno tekmovanje starejših cicibanov U10
(letnik 2009 in mlajši). Prijavilo se je sedem ekip, od tega štiri s po dvema moštvoma (A in B), tri pa z
enim. Pripravljen bo nekoliko modificiran razpored, tako da bo v jesenskem delu odigranih deset
krogov. Če se bo tekmovanje »prijelo«, bo potekalo tudi v spomladanskem delu, če pa bodo težave
(npr. neupoštevanje zgornje starostne omejitve (2009), odpovedi ipd.), pa se bodo ekipe pridružile
tekmovanju v kategoriji U11.
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