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Ljubljana, 16.04.2014 Št.: 11/14 Ozn.: GP AZ/RPČ

Zadeva: Sprememba sistem tekmovanja na nivoju 3. SNL

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Skupščina NZS na zasedanju dne 14.04.2014 sprejela sklep o spremembi sistema
tekmovanja na nivoju 3. SNL, ki ga je predhodno obravnaval in potrdil Izvršni odbor NZS dne 12.03.2014.

Od tekmovalnega leta 2014/2015 dalje bo tekmovanje organizirano v štirih 3. SNL, in sicer tako, da skupne lige
formirajo:

(1) MNZ Koper in MNZ Nova Gorica;
(2) MNZ Ljubljana in MNZ Kranj;
(3) MNZ Maribor, MNZ Celje in MNZ Ptuj;
(4) MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava.

Na podlagi navedenih sklepov v zvezi s spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. SNL je IO NZS dne
14.04.2014 potrdil spremembe in dopolnitve sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji,
sprejel sklep o oblikovanju oziroma popolnitvi 3. SNL v TL 2014/2015 in potrdil spremembe in dopolnitve
Pravilnika NZS o licenciranju nogometnih klubov.

Navedeni dokumenti so priloga okrožnice.

Za dodatne informacije vam je na voljo tekmovalno-licenčni sektor v okviru strokovne službe NZS.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije

Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS
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Priloge:
- Spremembe in dopolnitve sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji;
- Oblikovanje/popolnitev 3. SNL v TL 2014/2015;
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o licenciranju nogometnih klubov.

Poslati:
- Medobčinske nogometne zveze;
- ZNSS, ZNTS;
- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS);
- Člani organov in komisij NZS;
- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS).

- Člani NO NZS;
- Člani IO NZS;
- Častni predsednik NZS;
- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc;
- Arhiv, tu.
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PRILOGE:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPOV ZA TEKMOVANJA V ORGANIZACIJI NZS V ČLANSKI KATEGORIJI

Obstoječe besedilo

1. TEKMOVALNI SISTEM

1. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 1.
SNL): 10 ekip – štirikrožni sistem (36 krogov);
2. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 2.
SNL): 10 ekip – trikrožni sistem (27 krogov);
3. Slovenska nogometna liga – zahod (v
nadaljevanju: 3. SNL – Z): 14 ekip – dvokrožni
sistem (26 krogov);
3. Slovenska nogometna liga – vzhod (v
nadaljevanju: 3. SNL – V): 14 ekip – dvokrožni
sistem  (26 krogov).

Novo besedilo

1. TEKMOVALNI SISTEM

1. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 1.
SNL): 10 ekip – štirikrožni sistem (36 krogov);
2. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 2.
SNL): 10 ekip – trikrožni sistem (27 krogov);
3. Slovenska nogometna liga – zahod (v
nadaljevanju: 3. SNL – Z): 10 ekip – trikrožni
sistem (27 krogov);
3. Slovenska nogometna liga – center (v
nadaljevanju: 3. SNL – C): 14 ekip – dvokrožni
sistem  (26 krogov);
3. Slovenska nogometna liga – sever (v
nadaljevanju: 3. SNL – S): 14 ekip – dvokrožni
sistem  (26 krogov);
3. Slovenska nogometna liga – vzhod (v
nadaljevanju: 3. SNL – V): 14 ekip – dvokrožni
sistem  (26 krogov);
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OBLIKOVANJE/POPOLNITEV 3. SNL v TL 2014/2015

1. Tekmovanje na tretjem nivoju bo od TL 2014/2015 dalje organizirano v štirih regionalnih 3. SNL
in sicer:
3. SNL – Zahod 10 ekip
3. SNL – Center 14 ekip
3. SNL – Sever 14 ekip
3. SNL - Vzhod 14 ekip

2. Po končanem tekmovanju v 3. SNL Zahod/Vzhod v TL 2013/2014 nihče ne izpade iz 3. SNL.

3. 3. SNL Zahod v TL 2014/2015 tvorijo (moštva iz MNZ Koper in Nova Gorica):

- ekipe iz 3. SNL zahod v TL 2013/2014 iz MNZ Koper in MNZ Nova Gorica 6 – 7
- ekipe iz EPNL (Enotna primorska liga), uvrščene od 1 do 3 ali 4 mesta 3 – 4
- morebitno izpadla ekipa iz 2. SNL po končanem TL 2013/2014 0 – 1

4. 3. SNL Center v TL 2014/2015 tvorijo (moštva iz MNZ Ljubljana in Gorenjska Kranj):

- ekipe iz 3. SNL zahod v TL 2013/2014 iz MNZ Ljubljana in MNZ Gorenjska 6 – 7
- enako število ekipe iz Ljubljanske in Gorenjske lige, da bo liga štela 14 ekip 3 + 3
- morebitno izpadla ekipa iz 2. SNL 0 – 1
- ekipa iz tiste lige MNZ, iz katere ekipa napreduje v 2. SNL 0 – 1

(razmerje klubov : 9 MNZ LJ, 5 MNZ GOKR).

5. 3. SNL Sever v TL 2014/2015 tvorijo (moštva iz MNZ Celje, Maribor in Ptuj):

- ekipe iz 3. SNL vzhod v TL 2013/2014 iz  MNZ Celje, Maribor in Ptuj 5 – 6
- iz Štajerske lige napreduje v 3. SNL  5 ekip, iz Ptujske super lige pa 2 ekipi 7
- morebitno izpadla ekipa iz 2. SNL 0 – 1
- v primeru lihega števila ekip igrata dve ekipi iz Štajerske lige in Ptujske super lige dve

kvalifikacijski tekmi po pokalnem sistemu 1

6. 3. SNL Vzhod v TL 2014/2015 tvorijo (moštva iz MNZ Murska Sobota in Lendava):

- ekipe iz 3. SNL vzhod v TL 2013/2014 iz MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava 8
- enako število ekip iz lige MNZ  Murska Sobota in lige MNZ  Lendava, da bo liga štela 14 ekip

3 + 3
- v primeru lihega števila ekip, igrata dve ekipi iz MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava 2

kvalifikacijski tekmi po pokalnem sistemu . 0 – 1
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA NZS O LICENCIRANJU NOGOMETNIH KLUBOV

Obstoječe besedilo

S.02: MLADINSKA MOŠTVA

Prosilec za licenco mora imeti vsaj naslednja
mladinska moštva:

a) mladinci U-18, kadeti U-16, starejši dečki

U-14, mlajši dečki U-12, cicibani U-10 in

cicibani U-8 (UEFA in 1. SNL);

b) mladinci U-18, kadeti U-16, starejši dečki

U-14, mlajši dečki U-12 in cicibani U-10

(2. SNL);

c) mladinci U-18, kadeti U-16 ali starejši

dečki U-14, mlajši dečki U-12 in cicibani

U-10 (3. SNL);

Prosilec za licenco, ki vstopa v licenčni sistem
NZS, mora izvajati svoj mladinski razvojni
program v tekmovalnem letu pred licencirano
sezono v okviru najmanj 2 (dveh) mlajših selekcij.
Mladinska moštva morajo sodelovati v uradnih
ligaških tekmovanjih NZS na nacionalni,
regionalni ali lokalni ravni. Vsi igralci mladinskih
moštev morajo biti registrirani v skladu s
predpisi NZS.
Ekipe cicibanov U-10 in cicibanov U-8 lahko
nastopajo v uradnih ligaških tekmovanjih ali na
uradnih turnirjih in v drugih priznanih
tekmovanjih. Registracija igralcev cicibanov U-8
ni obvezna.
UEFA in NZS priporočata, da mlajše selekcije / moštva
ne igrajo več, kot navedeno število tekem na
tekmovalno leto in igralca:

a) mladinci U-18 in kadeti U-16 naj ne igrajo
več kot na 40 (štiridesetih) uradnih tekmah
na leto/igralca.

b) starejši dečki U-14 in mlajši dečki U-12 naj ne
igrajo več kot na 30 (tridesetih) uradnih
tekmah na leto/igralca.

UEFA in NZS prav tako spodbujata, da se nogometno
izobraževanje prične v tako imenovani ''zlati dobi
učenja'', t.j. pri mlajših od 10 let.

Novo besedilo

S.02: MLADINSKA MOŠTVA

Prosilec za licenco mora imeti vsaj naslednja
mladinska moštva:

a) mladinci U-19, kadeti U-17, starejši dečki

U-15, mlajši dečki U-13, cicibani U-11 in

cicibani U-9 (UEFA in 1. SNL);

b) mladinci U-19, kadeti U-17, starejši dečki

U-15, mlajši dečki U-13 in cicibani U-11

(2. SNL);

c) 3 moštva od U-11 do U-19 (3.SNL);

Prosilec za licenco, ki vstopa v licenčni sistem
NZS, mora izvajati svoj mladinski razvojni
program v tekmovalnem letu pred licencirano
sezono v okviru najmanj 2 (dveh) mlajših selekcij.
Mladinska moštva morajo sodelovati v uradnih
ligaških tekmovanjih NZS na nacionalni,
regionalni ali lokalni ravni. Vsi igralci mladinskih
moštev morajo biti registrirani v skladu s
predpisi NZS.
Ekipe cicibanov U-10 in cicibanov U-8 lahko
nastopajo v uradnih ligaških tekmovanjih ali na
uradnih turnirjih in v drugih priznanih
tekmovanjih. Registracija igralcev cicibanov U-8
ni obvezna.
UEFA in NZS priporočata, da mlajše selekcije / moštva
ne igrajo več, kot navedeno število tekem na
tekmovalno leto in igralca:

d) mladinci U-18 in kadeti U-16 naj ne igrajo
več kot na 40 (štiridesetih) uradnih tekmah
na leto/igralca.

e) starejši dečki U-14 in mlajši dečki U-12 naj ne
igrajo več kot na 30 (tridesetih) uradnih
tekmah na leto/igralca.

UEFA in NZS prav tako spodbujata, da se nogometno
izobraževanje prične v tako imenovani ''zlati dobi
učenja'', t.j. pri mlajših od 10 let.
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Obstoječe besedilo

S.03: REGISTRIRANI MLADI IGRALCI

Prosilec za licenco mora imeti najmanj 15
(petnajst) registriranih igralcev v vsakem
mladinskem moštvu (S. 02) in naslednje skupno
število registriranih mladih igralcev do 18. leta
starosti:

a) 120 (UEFA in 1. SNL);

b) 100 (2. SNL);

c) 75 (3. SNL);

Novo besedilo

S.03: REGISTRIRANI MLADI IGRALCI

Prosilec za licenco mora imeti najmanj 15
(petnajst) registriranih igralcev v vsakem
mladinskem moštvu (S. 02) in naslednje skupno
število registriranih mladih igralcev do 18. leta
starosti:

a) 120 (UEFA in 1. SNL);

b) 100 (2. SNL);

c) 45 (3. SNL);

Te spremembe začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme IO NZS.


