
 Medobčinska nogometna zveza 

Ptuj 

 

 

Čučkova ulica 2  
SI - 2250 PTUJ T: +386 2 748 15 36  

Slovenija F: +386 2 748 15 37 

GSM: 041 678 557 

 www.mnzveza-ptuj.si E-posta: mnz.ptuj@mgmail.com  
 

 

26. junij   2017 
 

KLUBOM MNZ PTUJ 
 

 

Zadeva:  Izvlečki iz Propozicij za TL 2017/2018 
 
 
Glede na to, da je IO MNZ Ptuj na svoji 1. redni seji sprejel Propozicije za TL 2017/18  v delu 
ki predpisujejo  prijavo ekip v tekmovanje, vam v nadaljevanju pošiljamo nekaj izvlečkov 
povezanih s prijavo ekip v tekmovanje. 
 
Starostne kategorije: 
 

a. Na tekmah najmlajših cicibanov U-7 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od  6 
(šest) let in so  rojeni po 01.09.2010. 

b. Na tekmah mlajših cicibanov U-9 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od  7 
(sedem) let in so  rojeni po 01.01.2009. 
Cicibanu, ki še ni dopolnil 7 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 

c. Na tekmah starejših cicibanov U-11 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 8 
(osem) let in  rojeni po 01.01.2007 
Cicibanu, ki še ni dopolnil 8 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 

d. Na tekmah mlajših dečkov lahko nastopijo igralci, ki  niso  mlajši od 10 (deset) let in  so rojeni 
po 01.01.2005. V kolikor v ligi ml. dečki nastopajo tudi  igralke imajo pravico nastopa če so 
rojene po 1.1 2003 in ne mlajše od 10 let. 

e. Na tekmah starejših dečkov lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 12 
(dvanajst) let in so rojeni po 01.01.2003. V kolikor v ligi  st. dečki nastopijo igralke imajo 
pravico nastopa če so  rojene po 1.1 2000 in ne mlajše od 12 let. 
Starejšemu dečku, ki še ni dopolnil 12 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 

f. Na tekmah kadetov lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 13 let in so rojeni 
po 01.01.2001. 
Kadetu, ki še ni dopolnil 13 let, sodnik ne dovoli nastopiti. 

g. Na tekmah mladincev lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 15 let in so rojeni 
po 01.01.1999. 
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v mladinski kategoriji, ki mora biti vpisano v 
informacijskem sistemu, oziroma priloženo pisno dokazilo k športni izkaznici,  lahko na 
tekmah mladincev nastopajo tudi igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 14 let. 

h. Na tekmah članov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 17 let. 
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v članski kategoriji, ki mora biti vpisano v 
informacijskem sistemu, oziroma priloženo pisno dokazilo k športni izkaznici, lahko na 
tekmah članov nastopajo tudi igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 16 let. 
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Pogoji mlajše selekcije : 
 
Klubi, katerih člani nastopajo v »Super ligi«, so obvezni imeti v tekmovalnem letu  2017/2018  dve (2) 
mlajši selekciji in sicer: mladino kadete ali  st. dečke  drugo selekcijo pa ena izmed ostalih od mladine 
do cicibanov U-9. 
 
Klubi, katerih člani nastopajo v I. razredu, so obvezni imeti v tekmovalnem letu  2017/2018 vsaj dve 
(2) mlajši selekciji. Ena od teh selekcij mora biti mladina, kadeti, st. dečki ali ml. dečki in še ena 
selekcija od mladine do cicibanov U-9. 
 
Klubi, katerih članske ekipe nastopajo v II. razredu, morajo v TL 2017/2018 obvezno imeti vsaj eno (1)  
mlajšo selekcijo. 
Kot izpolnjen pogoj v prvem in drugem odstavku  tega člena  » dve mlajši selekciji« se štejejo selekcije 
v  dveh različnih kategorijah.  

 

Pokalno tekmovanje : 
- V osnovi se vse prijavljene ekipe v tekmovanje v ligah MNZ Ptuj obvezno prijavijo tudi v 

pokalno tekmovanje MNZ Ptuj.  Velja za člane in mladino.  
 
 
 

 
Vodja tekmovanja            
Janko TURK l.r. 
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