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Številka: 2/SK
Zadeva: Navodila za tekmovanje U-8 in U-9
Glede na spremenjen sistem tekmovanja pri kategorijah U-8 in U-9 je prišlo tudi do
nekaterih sprememb pri tehnični izvedbi turnirjev U-8 in U-9.
Dosedanji obrazci, ki so bili v uporabi glede zapisnikov ne bodo več uporabni saj se rezultati
ne beležijo več. Ker pa iz večih razlogov neka beležka o odigranem turnirju kljub vsemu
mora biti vam v nadaljevanju dajemo navodila za tehnični del izvedbe turnirja.
V programu ZAPISNIK se bodo ob naslednji osvežitvi programa v naboru lig pojavili dve novi
ligi in sicer: Turnir U-8 in Turnir U-9. Organizator tekmovanja izbere pravega. Priprava
zapisnika poteka po ustaljeni praksi tako kot za vse ostale lige kjer se zapisnik izpolnjuje v
tem programu. Skupaj s temi navodili ste prejeli tudi nabor šifer vseh klubov MNZ Ljubljana.
V oknu STADION vpišite za katero skupino (1,2,3,) pišete zapisnik. Na turnirju se igra več
tekem na večih igriščih vendar ni zahtevano, da se za vsako posamično tekmo dela zapisnik.
Potrebno je narediti samo dve prvi strani zapisnika. V prvem dve ekipi s postavami in v
drugem drugi dve ekipi s turnirja. Na ta način dobimo vse udeležence na turnirju kakor je
tudi zahtevano v pravilih za tekmovanje mlajših cicibanov. Obvezno morajo biti v zapisniku
pri vsaki ekipi navedeni tudi trenerji, ki imajo ustrezno licenco. Program ZAPISNIK ima za to
vrsto tekmovanja tudi vključeno kontrolo starosti igralcev (v primeru da v ekipi igrajo tudi
dekleta so le te lahko za leto starejše kot fantje) in pa seveda kontrolo zdravniških
pregledov. V kolikor zdravniški pregled ni zaveden v sistemu lahko klub le te pokaže v fizični
obliki. Za kontrolo starosti in zdravniških pregledov je zadolžen organizator posameznega
turnirja. Obe strani zapisnika podpisane s strani vseh predstavnikov klubov udeležencev
turnirja organizator dostavi na MNZ Ljubljana v roku 48 od igranja turnirja.

Športni pozdrav !
Sandi Kranjec l.r.
Vodja tekmovanj MNZL
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