Okrožnica 23/21
Brdo pri Kranju, 24. 5. 2021

Št.:

23/21

Ozn.:

GP

KM/RPČ

Zadeva: Sestava lig za TL 2021/22 (napredovanje / izpadanje)
Spoštovani,
obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na svoji dopisni seji med 21. 5. 2021 in 24. 5. 2021 potrdil način sestave
lig za TL 2021/22.
Popolnjevanje lig v tekmovanjih pod okriljem NZS je določeno v 3. točki Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS
v članski kategoriji oziroma v 3. točki Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah.
Zaradi nastale situacije (COVID-19) in prilagojenih tekmovalnih sistemov v TL 2020/21 bo sestava lig za TL 2021/22
potekala na naslednji način:
• 1. SNL
o Po končanem prvenstvu 10. uvrščena ekipa neposredno izpade v 2. SNL, 9. uvrščena ekipa pa igra
dve kvalifikacijski tekmi z 2. uvrščeno ekipo 2. SNL.
• 2. SNL
o Po končanem prvenstvu se 1. uvrščena ekipa neposredno uvrsti v 1. SNL, 2. uvrščena ekipa pa
igra dve kvalifikacijski tekmi z 9. uvrščeno ekipo 1. SNL.
• 3. SNL
o Po končanem prvenstvu se v 2. SNL uvrstita prvaka 3. SNL vzhod in zahod.
o Iz 3. SNL vzhod oziroma zahod ne izpade nobena ekipa, morebitna prosta mesta pa se popolnijo
na podlagi interesa s strani klubov MNZ (pri tem se upošteva tudi izpolnjevanje licenčnih
kriterijev).
• 1. SML/SKL in 2. SML/SKL
o Skupni prvak 1. SML/SKL se uvrsti v UEFA YCL.
o NK Drava Ptuj odigra dve tekmi (02. in 05.06.) s prvouvrščenim 2. SML/SKL vzhod.
o ND Gorica odigra dve tekmi (02. in 05.06.) s prvouvrščenim 2. SML/SKL zahod.
o Zmagovalec dveh tekem se uvrsti v 1. SML/SKL, poraženec pa v 2. SML/SKL vzhod ali zahod.
o Iz 2. SML/SKL vzhod oziroma zahod nihče ne izpade oziroma ni napredovanja iz MNZ lig.
o Za namene nogometne statistike se prvake posameznih lig v tekmovalni sezoni 2020/21 ne
razglasi.
•

U15 vzhod / zahod
o Sestava lige za TL 2021/22 je enaka kot za TL 2020/21 (tekmovanje v ligi U15 za TL 2020/21 se ne
odigra).
o V TL 2021/22 se v posamezni ligi odigra 15 krogov (enokrožni sistem) in na podlagi stanja na
lestvici se odigra liga za prvaka (1-8 na lestvici) / liga za obstanek (9-16 na lestvici) – skupaj 22.
krogov.

Za dodatne informacije vam je na voljo tekmovalno - licenčni sektor v okviru strokovne službe NZS.

S spoštovanjem,
Nogometna zveza Slovenije
Martin Koželj
Generalni sekretar NZS

Poslati:
-

Medobčinske nogometne zveze;
ZNSS, ZNTS;
Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS);
Člani organov in komisij NZS;
Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS).

-

Člani NO NZS;
Člani IO NZS;
Častni predsednik NZS;
Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc;
Arhiv, tu.

