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ZADEVA:  Uradni termini igranja v posameznih tekmovanjih 
 
Za pomladanski del sezone 2012/13 so v skladu s sprejeto končno verzijo Tekmovalnega 
koledarja določeni naslednji uradni termini (točne ure začetka bodo objavljene v uradnih 
razporedih) igranja tekem v posameznih tekmovanjih, ki bodo potekala pod okriljem 
MNZG-Kranj: 
 

Tekmovanje Uradni termin igranja 

Prva GNL – člani Sobota popoldne (med tednom se tekme 21. kroga 

igrajo v sredo, 22.5. popoldne) 

Druga GNL - člani Sobota popoldne  

Mladinci  Nedelja popoldne (med tednom se tekme 17. kroga 

igrajo v četrtek, 23.5. popoldne) 

Kadeti Sobota dopoldne (med tednom se tekme 16. kroga 

igrajo v sredo, 8.5. popoldne) 

Starejši dečki  (U-14)  
Nedelja dopoldne (med tednom se igrajo tekme 15. 

kroga v sredo, 24.4. popoldne in tekme 20. kroga v 

sredo, 29.5. popoldne) 

Prva GNL – mlajši dečki  (U-12) 

Sobota zgodaj popoldne; pred članskimi tekmami (v 

izogib prelaganju tekem zaradi prvomajskih počitnic se 

tekme 15. kroga igrajo v četrtek, 25.4. in tekme 16. 

kroga v torek, 7.5., popoldne; tekme zadnjega kroga se 

zaradi možne vročine v zgodnje popoldanskem času 

igrajo dopoldne) 

Druga GNL – mlajši dečki  (U-12) 
Sobota zgodaj popoldne; pred članskimi tekmami (v 

izogib prelaganju tekem zaradi prvomajskih počitnic se 

tekme 12. kroga igrajo v četrtek, 25.4.) 

Starejši cicibani  (U-10) – Prva 

skupina 

Petek pozno popoldne (med tednom se pozno 

popoldne igrajo tekme 15. kroga v ponedeljek, 6.5. in 

tekme 19. kroga v torek, 28.5.) 

Starejši cicibani  (U-10) – Druga 

skupina 

Petek pozno popoldne (med tednom se pozno 

popoldne igrajo tekme 15. kroga v ponedeljek, 6.5., 

tekme 17. kroga v torek, 14.5., tekme 19. kroga v 

torek, 28.5. in tekme 23. kroga v torek, 11.6.) 

Mlajši cicibani (U-8) Sobota dopoldne; turnirski sistem, različni nasprotniki. 

Pokalno tekmovanje (člani) Sreda popoldne (10.4., 24.4. in 15.5.) 

Pokalno tekmovanje (mladinci) Sreda (10.4.) in Četrtek popoldne (18.4.) 

 



Vse odgovorne za posamezne selekcije po klubih še posebej naprošam: 
 

♦ da se poskušajo čimbolj držati navedenih terminov, saj sta v nasprotnem primeru 
zelo otežena tako sama organizacija kot tudi nemoten potek tekmovanj.  

♦ da pravočasno preverijo pri igralcih (predvsem v mlajših kategorijah), kdaj imajo 
različne neodložljive obveznosti (šole v naravi, ekskurzije, birmansko-
prvoobhajilne obveznosti ipd), saj se bodo lahko samo tako pravočasno dogovorili 
za morebitno preložitev tekem. 

♦ da preverijo, če se jim termini domačih tekem prekrivajo s termini domačih 
tekem njihovih ekip v tekmovanjih NZS in se v tem primeru pravočasno 
dogovorijo za preložitev. 

 
 
Športni pozdrav, 

Vodja tekmovanj MNZG-Kranj: 
Roman Rogelj, l.r. 


