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Kranj, 1.9.2021

Zadeva: Sistem tekmovanj v MNZG-Kranj v tekmovalnem letu 2021/22

GNL-člani: 13 ekip.
Tekmovanje bo potekalo v dveh delih. Najprej bo vsaka ekipa po enkrat igrala s preostalimi (13
krogov, pri čemer bo 11 krogov odigranih jeseni, 2 pa v pomladanskem delu), nato pa se bo najboljših
6 uvrstilo v skupino za prvaka, preostalih 7 pa v skupino za obstanek oz. za razvrstitev od sedmega
mesta naprej. Ekipe v ligi za prvaka bodo v pomladanskem delu med seboj odigrale še deset krogov
(dvokrožni sistem), ekipe iz lige za obstanek pa po modificiranem dvostopenjskem enokrožnem
sistemu prav tako deset krogov.

GNL-mladinci: 6 ekip.
Glede na to, da sta dve ekipi odstopili od tekmovanja, bo le-to potekalo 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.

GNL-kadeti: 7 ekip.
Glede na to, da se je dodatno prijavila še ena ekipa, bo 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 11 v jesenskem in 10 v pomladanskem delu sezone, vsaka ekipa pa bo odigrala 18 tekem.
Skupna lestvica mladincev in kadetov – 5 ekip
Za skupno lestvico mladincev in kadetov so relevantni le rezultati 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 SAVA KRANJ (Sava Kranj), NK ŠKOFJA LOKA (Škofja Loka-Medvode), ŠD VISOKO (Visoko)
in ŠD JESENICE (SIJ Acroni Jesenice). IZ GNL-kadeti bo tako štelo 9 (devet) tekem (štiriktrikrožni
sistem – 3 x 4), iz GNL-mladinci pa 12 (dvanajst) tekem (štirikrožni sistem – 4 x 3). Klub, ki bo končal
sezono na prvem mestu skupne lestvice, pridobi pravico do sodelovanja v kvalifikacijah za 2.SML/SKLzahod 2022/23 (če bodo te potekale).

GNL – Starejši dečki U15: 11 ekip.
Tekmovanje bo potekalo po klasičnem dvokrožnem sistemu. Skupaj bo odigrano 22 krogov (20
tekem), 11 v jesenskem in 11 v pomladanskem delu sezone.
Mlajši dečki U13: 17 ekip
Ekipe so za jesenski del razdeljene v dve skupini in sicer jih je v prvi devet, v drugi pa osem, pri čemer
se je v dobršni meri upoštevalo geografsko načelo. V prvi skupini bodo ekipe odigrale po enokrožnem
sistemu (9 krogov oziroma 8 tekem), v drugi skupini pa najprej po enokrožnem sistemu (7 krogov
oziroma 7 tekem), nato pa se bodo ekipe razdelile na dva dela (ekipe od 1. do 4. mesta in ekipe od 5.
do 8. mesta) in odigrale med seboj še 3 tekme po enokrožnem sistemu. Za pomlad 2022 se bodo
skupine oblikovale na novo.
Mlajši dečki U12: 12 ekip
Ekipe bodo za jesenski del razdeljene v dve skupini po šest ekip tako da bodo po dvokrožnem sistemu
odigrale 10 krogov oziroma tekem. Za pomlad 2022 se bodo skupine oblikovale na novo.
Starejši cicibani U11: 16 ekip
Ekipe bodo za jesenski del formalno uvrščene v eno skupino, razpored pa se oblikoval sproti za dva
kroga vnaprej, pri čemer so bo poskušalo v čimvečji meri zagotavljati, da bodo med seboj igrale
ekipe, ki imajo dve moštvi, oziroma ekipe, ki nastopajo samo z enim moštvom. V jesenskem delu se
bo odigralo 9 krogov.
Starejši cicibani U10 (letnik 2012 in mlajši): 14 ekip
Ekipe bodo za jesenski del formalno uvrščene v eno skupino, razpored pa se oblikoval za dva kroga
vnaprej, pri čemer so bo poskušalo v čimvečji meri zagotavljati, da bodo med seboj igrale ekipe, ki
imajo dve moštvi, oziroma ekipe, ki nastopajo samo z enim moštvom. V jesenskem delu se bo
odigralo 9 krogov.

Mlajši cicibani U9
Ekipe bodo tekmovale po turnirskem sistemu (tako kot v preteklih sezonah) v skladu z navodili za
tekmovanja v tej starostni kategoriji. Tako v pomladanskem kot tudi v jesenskem delu bodo odigrani
štirje krogi turnirjev.
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