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Zadeva: Festivalni dan igralcev kategorije U12 in U13
Spoštovani!
Na osnovi dogovorjene vsebine Regijskih centrov MNZ v programu Nogometa za vse vam pošiljamo
obvestilo o izvedbi festivalnega dne za starostni kategoriji U12 in U13.
V nedeljo, 20. maja 2018 bomo v Nacionalnem nogometnem centru Brdo izvedli festivalni dan, na
katerem bodo nastopile MNZ ekipe igralcev letnika 2005 in 2006. Vsaka ekipa bo odigrala dve tekmi v
trajanju 2 x 30 minut s petminutnim odmorom. V kategoriji U12 se bo igralo 9:9, v kategoriji U13 pa
11:11. Ekipe bodo sestavljali igralci, ki so se udeleževali treningov v programu Regijski centri MNZ. Ker
želimo, da bo igralni čas čimbolj enakovredno razporejen med vse igralce, je potrebno ob polčasu
vsake tekme na igrišče poslati vse rezervne igralce.
Igralce, ki bodo zastopali posamezno MNZ na festivalu skupaj izberejo trenerji NZS in trenerji MNZ, ki
tudi vodijo igralce na tekmah. Koordinatorji Nogometa za vse poskrbijo za organizacijski del prihoda
igralcev na festival. MNZ zagotovi igralno opremo za ekipo in se dogovori za prevoz igralcev na prizorišče.
NZS bo zagotovila sodnike, vodo in sadje za vse udeležence festivala ter zdravniško službo.
Začetek igranja tekem v kategoriji U12 je ob 10:00 uri. Zbor ekip in strokovnih vodstev je ob 9:00 uri na
prizorišču igranja tekem. Ekipe, ki začnejo z igranjem v 2. krogu imajo zbor ob 10:15 uri. Igranje tekem
bo organizirano v obliki turnirjev treh ekip. Igrali bomo pet takšnih turnirjev na petih igriščih. V vsaki
skupini so ekipe iz različnih MNZ-jev, ki odigrajo vsaka z vsako.
Začetek igranja tekem v kategoriji U13 je ob 15:00 uri. Zbor ekip in strokovnih vodstev je ob 14:00 uri
na prizorišču igranja tekem. Ekipe, ki začnejo z igranjem v 2. krogu imajo zbor ob 15:15 uri. Tekme v tej
kategoriji bomo igrali na treh igriščih. Vsaka ekipa bo odigrala dve tekmi proti vrstnikom iz drugega MNZ.
Tekme bodo odigrane na igriščih z naravno travo po vnaprej pripravljenem razporedu. Zaradi velikega
števila igralcev v slačilnicah ne bo dovolj prostora za vse ekipe, zato bo za preoblačenje namenjena tudi
avla športnega kompleksa NNC Brdo. V kolikor MNZ nima dovolj dresov, naj bodo igralci oblečeni v
majice iste barve. Pripravljene bomo imeli tudi markirne majice. Prosimo, da koordinatorji Nogometa
za vse skrbite za upoštevanje hišnega reda, vzorno obnašanje igralcev ter varnost osebnih stvari. Na
tekmah se zapisniki ne pišejo. Trenerji, ki vodijo ekipo pripravijo prijavnico z imeni igralcev in njihovim
klubom. Rezultatov, menjav igralcev in kartonov ne beležimo. Rdeči karton na tekmi pomeni konec
igranja na festivalnem dnevu za izključenega igralca.

Skupine v kategoriji U12 so naslednje:
1. skupina
A
B
C

MNZ LJUBLJANA 2
MNZ CELJE 2
MNZ MURSKA SOBOTA

2. skupina
A
B
C

MNZ CELJE 1
MNZ GORENJSKA 1
MNZ KOPER

3. skupina
A
B
C

MNZ NOVA GORICA
MNZ LJUBLJANA 1
MNZ MARIBOR 1

4. skupina
A
B
C

MNZ LJUBLJANA 3
MNZ MARIBOR 3
MNZ LENDAVA

5. skupina
A
B
C

MNZ GORENJSKA 2
MNZ PTUJ
MNZ MARIBOR 2

Razpored igranja je sledeč:
1. krog:
10:00

A–B

2. krog:

3. krog:

11:10 A – C

12:20 B - C

Razpored igranja tekem v kategoriji U13 je sledeč:
1. krog

15:00

MNZ LJUBLJANA 1 : MNZ MARIBOR
MNZ NOVA GORICA : MNZ PTUJ
MNZ GORENJSKA : MNZ KOPER
2. krog

16:15

MNZ CELJE : MNZ NOVA GORICA
MNZ KOPER : MNZ MURSKA SOBOTA
MNZ PTUJ : MNZ LJUBLJANA 2
3. krog

17:30

MNZ MURSKA SOBOTA : MNZ LJUBLJANA 2
MNZ GORENJSKA : MNZ MARIBOR
MNZ LJUBLJANA 1 : MNZ CELJE

Za dodatna pojasnila vam je na voljo Tehnični sektor NZS.

Športni pozdrav!
Nogometna zveza Slovenije
Matjaž Jaklič l.r.
Vodja tehničnega sektorja NZS

V vednost:
- MNZ;
- koordinatorji nogometa za vse;
- arhiv, tu.

