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Zadeva: Festival mlajših dečkov U-13
Spoštovani!
Na osnovi predhodnega dopisa o spremembah in dopolnitvah glede tekmovanja starostne kategorije
U-13 in izvedbi netekmovalnih festivalnih dni reprezentanc MNZ te starostne kategorije vam
pošiljamo dopis o podrobnostih izvedbe.
Izvedli bomo dva festivalna turnirja v katerem bo vsaka reprezentanca nogometašev letnika 2001
odigrala dve tekmi v trajanju 2 x 30 minut s petminutnim odmorom. Ekipa šteje 18 nogometašev med
katerimi sta dva vratarja. Na turnirjih bomo igrali po novih pravilih tekmovanja U-13 po
spremenjenem sistemu igranja 9 : 9. Turnirja sta ločena na reprezentance vzhoda in zahoda:




Na zahodu se bodo v soboto, 7. junija 2014 v Domžalah pomerile reprezentance MNZ Koper,
MNZ Nova Gorica, MNZ Gorenjske Kranj in MNZ Ljubljana. Organizator festivala bo NK
Domžale.
Na vzhodu se bodo v nedeljo, 8. junija 2014 v Kidričevem pomerile reprezentance MNZ
Lendava, MNZ Celje, MNZ Maribor, MNZ Murska Sobota in MNZ Ptuj. Organizator festivala
bo NK Aluminij.

Reprezentante posamezne MNZ izbere Vodja nogometa za vse posameznega področja, ki jih tudi
pripelje na turnir in vodi tekme. S seboj lahko pripelje tudi trenerja pomočnika. MNZ zagotovi igralno
opremo za reprezentance in prevoz na prizorišče. Organizator pa bo poskrbel za pijačo in sendvič v
času tekmovanja za udeležence. NZS bo zagotovila sodnike za izvedbo nogometnega festivala.
Na obeh prireditvah je zbor reprezentanc in strokovnega vodstva ob 09:00 uri na prizorišču igranja
tekem. Igralni sistem je vnaprej določen, na sestanku pa se z žrebom določi položaj ekip za igranje.
Turnirja se odigrata na dveh vzporednih igriščih. V Kidričevem se bo igralo na dveh igriščih z naravno
travo, v Domžalah pa na igrišču z umetno in naravno travo.

V Domžalah se z žrebom določi ekipa A, B, C in D. Prvi tekmi se igrata med ekipama A in B ter
vzporedno še C in D. V drugem krogu igranja pa v tretji tekmi odigrata tekmo poraženi reprezentanci
in vzporedno zmagovalni ekipi. Če se prvi tekmi končata neodločeno se takoj pristopi k izvajanju
kazenskih strelov, da dobimo zmagovalca. Če se drugi tekmi končata neodločeno, izvajanja kazenskih
strelov ni.

Urnik prireditve v Domžalah:
09:00
09:30
10:00
11:30

prihod ekip
tehnični sestanek z žrebom
prvi tekmi (A : B in C:D)
drugi tekmi (zmagovalec 1 : zmagovalec 2 in poraženec 1 : poraženec 2)

V Kidričevem bo nastopilo pet ekip zato z žrebom ekipam določimo položaj A, B, C, D ali E. Turnir
odigramo po naslednjem razporedu:
09:00
09:30
10:00
11:30
12:45

prihod ekip
tehnični sestanek z žrebom
prvi tekmi ( A : B in C : D)
drugi tekmi ( A : E in B : C)
tretja tekma (E : D)

Na obeh turnirjih se pišejo zapisniki nogometnih srečanj, kjer pa ne beležimo rezultatov menjav ali
kartonov. Zato morajo igralci imeti s seboj svoj tekmovalni kartonček, vodja ekipe pa ekipo prijavi na
dokumentu, kjer so zabeležena imena in številka dresa posameznega igralca.
Za dodatna pojasnila vam je na voljo Tehnični sektor NZS.
S spoštovanjem,
Nogometna zveza Slovenije
Matjaž Jaklič l.r.
Vodja tehničnega sektorja
V vednost:
- arhiv, tu.

