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 Kranj, 30.10.2021  

- 

R A Z P I S 
 

za izvedbo Zimske lige v malem nogometu 2021/2022 
 

 

V okviru Zimske lige se bodo izvedla tekmovanja v naslednjih starostnih kategorijah (v 

primeru manjšega števila prijavljenih ekip se lahko tudi združi tekmovanje U12 in U13, ter 

U10 in U11): 
 

♦ mlajši dečki U13; 

♦ mlajši dečki U12; 

♦ starejši cicibani U11; 

♦ starejši cicibani U10; 

♦ mlajši cicibani U9. 
 

Predviden začetek tekmovanj je predzadnji vikend v novembru (sobota, 20. in nedelja, 

21.11.2021), zaključek pa pred zimskimi šolskimi počitnicami februarja 2022. 
 

 

A:  Mlajši dečki U13 in U12:  

♦ tekmovanje bo potekalo na zunanjem igrišču z umetno travo v Šenčurju (razpored se 

bo po potrebi prilagajal vremenskim razmeram); 

♦ velikost igrišča je 60 x 39 metrov; 

♦ veljajo pravila NZS za tekmovanja mlajših dečkov U13 z dvema izjemama: 

 - ekipe igrajo s sedmimi igralci v polju in vratarjem (7+1); 

 - igralni čas tekme je 2 x 12 minut. 

 

B:  Starejši cicibani U11 in U10:  

♦ tekmovanje bo potekalo v pokritem balonu na umetni travi v Šenčurju; 

♦ velikost igrišča je 44 x 27 metrov; 

♦ veljajo prilagojena pravila za mali nogomet: ekipe igrajo s petimi igralci v polju in 

vratarjem (5+1), igralni čas tekme je 2 x 12 minut, izvedba avta z nogo… 

 

C:  Mlajši cicibani U9:  

♦ tekmovanje bo potekalo v pokritem balonu na umetni travi v Šenčurju; 

♦ velikost igrišča je 44 x 27 metrov; 

♦ veljajo prilagojena pravila za mali nogomet: ekipe igrajo s šestrimi igralci v polju in 

vratarjem (6+1), igralni čas tekme je 2 x 12 minut, izvedba avta z nogo… 

 



Kotizacija, ki jo je potrebno nakazati na TRR MNZG-Kranj št. 0433 1000 3340 407 na podlagi 

prejetega računa, znaša: 
 

♦ 130 evrov na ekipo za klube, ki so člani MNZG-Kranj; 

♦ 180 evrov na ekipo za klube, ki niso člani MNZG-Kranj in so jo le-ti dolžni poravnati 

najkasneje pet dni pred pričetkom tekmovanja. 

 

Vsaka ekipa naj bi v okviru zimske lige odigrala 8 - 10 tekem. V primeru manjšega števila 

odigranih tekem zaradi višje sile (npr. prekinitev tekmovanja zaradi slabih epidemioloških 

razmer) se bo obračun kotizacije sorazmerno znižal. 

 

Rok za prijavo ekip je sreda, 10. november 2021. Podpisan, žigosan in ustrezno izpolnjen 

prijavni obrazec (v prilogi) lahko pošljete  
 

♦ po elektronski pošti na e-naslov tekmovanja@mnzgkranj.si ali info@mnzgkranj.si; 

 

Športni pozdrav, 

 

Štefan Tivold, l.r.        Mihael Zrimec, l.r. 

vodja Zimske lige 2021/22            predsednik MNZG-Kranj 
 


