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Zapisnik
sestanka s klubi glede tekmovanj pod vodstvom MNZ Nova Gorica v TS 2022/23

Prisotne osebe MNZ: Otmar Komel, Nejc Jelen
Prisotni predstavniki klubov: NK Vipava, ND Primorje, ND Adria, NK Vodice Šempas, NK Tolmin,
ND Gorica, Društvo Mladi nogometaš Gorica, ND Bilje, ŠD Boreas Ajdovščina
Opravičeno odsotni: MDNS, ND Idrija
1. Žreb tekmovalnih parov predkroga in 1. kroga Pokala Pivovarna Union:
Tekmi predkroga:

tekma 1:
NK Tolmin – ŠD Boreas Ajdovščina
tekma 2:
ND Renče – NK Vipava
Datum predkroga je 24.8.

Tekme 1. kroga:

Zmagovalec tekme 1 – ND Adria
NK Brda Dobrovo – NK Primorje
Zmagovalec tekme 2 – ND Gorica
ND Bilje – ND Idrija
Datum 1. kroga je 14.9.

2. Tekmovanje starejših dečkov U15:
Klubi se v vsa tekmovanja prijavljajo na pisni prijavnici in preko Registe.
Računa se na prijavo nekje 8 ekip, čemur bi sledil 3-krožni sistem tekmovanja. Pričetek
tekmovanja v 2. vikendu septembra.
Opozorilo glede spremembe igralnega časa, ki je zdaj 2x40min.
Igralna dneva sta sobota in nedelja.
Ko bodo tekmovanja stekla, se bo, če bodo razmere to omogočale, ponovno razmišljalo o Ligi
brez meja v sodelovanju z Italijo.
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3. Tekmovanje mlajših dečkov U13:
Ob podobnem številu ekip kot v TS 21/22, se bo tekmovanje razdelilo na dve ločeni
tekmovanji, kot pred epidemijo. O razvrstitvi ekip se bo odločalo na prihodnjem sestanku.
Podan predlog za organizacijo končnice med tekmovanji, v kolikor bi obstajal interes. Lahko
tudi v smislu podelitve nagrad obem zmagovalcem posameznih tekmovanj.
Na prijavnici klubi navedejo, v kolikor želijo v tekmovanju nastopati z več ekipami.
Batič (NK Vodice Šempas): Predlaga, da se spomladanski del začne in konča prej (npr. od
sredine februarja do konca maja), saj se v začetku junija pričnejo razni turnirji.
Dončič (ND Gorica): Podpre idejo glede koledarja tekmovanja zaradi turnirjev. Izpostavi
težavo tekmovalnega dneva ponedeljka, zaradi katerega ima selekcija U13 efektivno en
trening na teden manj. Poudari pomembnost fleksibilnosti MNZ, da se v primeru soglasja
klubov tekmo prestavi.
Komel (MNZ): Ponedeljki so v veljavi zaradi zasedenosti igrišč in sodnikov med vikendi.
Kalin (ND Primorje): Izpostavi, da se klubi želijo udeleževati turnirjev, ker MNZ liga ni
dovolj kvalitetna. Za nastalo situacijo krivi neaktivnost klubov pri sodelovanju z MNZ.
Izpostavi, da so bili na zadnjem sestanku v prejšnji sezoni prisotni 4 klubi, kar da je
nerazumljivo, saj je ta potekal prek videokonference.
Otmar (MNZ): Zelo moteči so neprihodi na tekme, sklicuje se na poročilo vodje tekmovanj.
Predlaga, da se, pred pričetkom tekmovanj, jasno zastavi disciplinski pravilnik. Je mnenja, da
pogojne kazni za neprihode niso dovoljšenj odvračilni ukrep.
4. Tekmovanje starejših cicibanov U11:
Ena prijavljena ekipa pomeni 2 moštvi, ki igrata istočasno. Klubi naj bodo pri tem pošteni in
sporočijo svoje številčne sposobnosti.
Ideja, da se, ob večjem številu ekip, tekmovanje razdeli na dve, kjer bi v enem nastopale
ekipe z dvema moštvoma, v enem pa ekipe z enim
Problematično je pošiljanje zapisnikov. Zahteva se, da je zapisnik oddan najpozneje 24ur po
koncu tekme. (Velja tudi za U9 in U7.)
5. Tekmovanji mlajših in najmlajših cicibanov U9 in U7:
Število opravičenih odsotnosti se omeji na največ 2 na tekmovalno sezono.
Izpostavljen problem, da se klubi ne udeležujejo turnirjev v oddaljenejših krajih, npr. Idrija,
Ledine, ipd.
Ideja zaključnega turnirja, kot srečanja vseh ekip, kot dogodek za najmlajše in podelitev
nagrad. Izvede MNZ v sodelovanju s klubi.
Klubi naj dosledno sporočajo termine turnirjev, najpozneje četrtek teden prej.
Povdarjena razlika med koledarjem in delegiranjem. Za turnir velja izključno obvestilo vodje
tekmovanja, objavljeno kot delegiranje na spletni strani.
Vse odsotnosti se urejajo s pisnim obvestilom vodstva tekmovanja in ne samo v vednosti
trenerjev. (Velja za vsa tekmovanja.)
Sestanek zaključen ob 19:55.
Zapisal: Nejc Jelen

