Datum: 18.03.2021

Zadeva : Pomladanski del prvenstva MNZ Ljubljana 2021

Jesenski del tekmovanja v sezoni 2020/2021 je bil zaradi izrednega poslabšanja epidemiološke slike z
dne 19. 10. 2020, ko so državni organi znova razglasili epidemijo korona virusa v Sloveniji, čemur je 21.
10. 2020, sledila prepoved, ko državni organi prepovejo opravljanje treniranja za vse starostne
kategorije z izjemo profesionalnih nogometašev. Zato so 23. 10. 2020, prekinjena vsa tekmovanja v
MNZ Ljubljana.
Ta prekinitev je še vedno v veljavi. Ker bi se v prihajajočih tednih moralo prvenstvo po sprejetem
koledarju nadaljevati se je v nedeljo 14.3.2021 sestal IO MNZL, ki je obravnaval to temo. Pred tem se je
dne 27.1.2021, sestala razširjena Strokovna in Mladinska komisija, na kateri sta sodelovala Martin
Koželj, generalni sekretar NZS in Matjaž Jaklič, vodja tehničnega sektorja NZS, ki je temeljito
obravnavala takratno situacijo in podala več predlogov.
Po opravljeni razpravi na kateri so sodelovali tudi člani mladinske ter strokovne komisije in člana
mladinske komisije pri NZS je bil sprejet sklep, da se tekmovanja bodo nadaljevala in se začnejo
10.4.2021, vendar le ob pogoju, da NIJZ oziroma vlada RS to dovoli. Ker je že sedaj vidno, da se bo
začetek prvenstva zamaknil zaradi epidemiološke situacija je Odbor za nujne zadeve MNZL imenoval
skupino v sestavi: Koren Rafael, Grega Rozina, Stevo Govedarević, Klemen Avbelj in Sandi Kranjec, da
pripravi več možnih scenarijev za izvedbo tekmovanja.
Skupina se je sestala v četrtek 18.3.2021 in predlaga naslednje variante:
1. Nadaljevanje prvenstva v začeti obliki in zaključek prvega dela tekmovanja ter delitev lig na
več delov odvisno od števila terminov, ki bi bili na voljo
2. Nadaljevanje prvenstva v začeti obliki in zaključek vsaj prvega dela prvenstva
3. Pokalno tekmovanje po kategorijah, ki bi bil izveden na podlagi novih prijav klubov
Skupina predlaga IO MNZL, da je zadnji možni termin za igranje 19./20.6.2021 medtem, ko je začetek
pogojen z dovoljenjem pristojnih državnih organov.
Skupina predlaga IO MNZL, da prvenstvo nadaljujejo vse ekipe, ki so začele v jeseni tekmovanje. V
kolikor katere od ekip iz katerekoli vzroka ne bi nadaljevale prvenstva bodo za sezono 2021/2022
avtomatsko razvrščene v najnižji rang, ne bodo, pa finančno kaznovane.
Skupina predlaga IO MNZL, da sprejme sklep, da v sezoni 2020/2021 v ligah MNZ Ljubljana ni
napredovanja/izpada ter, da so v sezoni 2021/2022 lige identične kot letos v kolikor klub prijavi iste
ekipe. V vsaki ligi se prvaka razglasi. Izjema je zahteva NZS po napredovanju v njihove lige iz MNZ
ranga.
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Obrazložitev 1: Tekmovanje bi izvedli z največjim možnimi odigranimi tekmami. Zaključek prvenstva bi
bil 19./20.6.2021. Začetek je pogojen z dovoljenjem države. Odigral bi se prvi del v ligah kjer je
predviden enokrožni sistem in jesenski del do konca v ligah kjer je predviden dvokrožni sistem. Sledila
bi delitev lig na več delov pri čemer bi bilo glavno vodilo število možnih terminov do 19.6.2021. V
nadaljevanju prvenstva bi morale sodelovati vse ekipe. V kolikor katere od ekip iz katerekoli vzroka ne
bi nadaljevale prvenstva bodo za sezono 2021/2022 avtomatsko razvrščene v najnižji rang. Razglasijo
se prvaki lig.
Obrazložitev 2: V kolikor se epidemiološka situacija ne bo toliko popravila, da bi izvedli tekmovanje po
prvi varianti potem se izvede samo zaključek prvega dela v ligah kjer je predviden enokrožni sistem in
zaključek jesenskega dela prvenstva v ligah kjer je predviden dvokrožni sistem. V kolikor katere od ekip
iz katerekoli vzroka ne bi nadaljevale prvenstva bodo za sezono 2021/2022 avtomatsko razvrščene v
najnižji rang. Razglasijo se prvaki lig.
Obrazložitev 3: Izvedli bi pokalna tekmovanja po kategorijah. V vsaki kategoriji bi v pokalu nastopale
ekipe, ki bi jih klubi posebej prijavili. Sistem igranja pokala bi se lahko prilagodil, da poraženci v prvem
krogu nebi odigrali le ene tekme celotno pomlad.
SPREJETI SKLEPI:
SKLEP: IO MNZL je sprejel sklep, da v sezoni 2020/2021 v ligah MNZ Ljubljana ni
napredovanja/izpada ter, da so v sezoni 2021/2022 lige identične kot letos v kolikor klub prijavi iste
ekipe. V vsaki ligi se prvaka razglasi. Izjema je zahteva NZS po napredovanju v njihove lige iz MNZ
nivoja.
SKLEP: IO MNZL je sprejel sklep, da je zadnji možni termin za igranje 19./20.6.2021 medtem, ko je
začetek pogojen z dovoljenjem države.
SKLEP: IO MNZL je sprejel sklep, da prvenstvo nadaljujejo vse ekipe, ki so začele v jeseni tekmovanje.
V kolikor katere od ekip iz katerekoli vzroka ne bi nadaljevale prvenstva bodo za sezono 2021/2022
avtomatsko razvrščene v najnižji rang.
SKLEP: IO MNZL zahteva od klubov in drugih udeležencev tekmovanja, da dosledno spoštujejo in
izvajajo vse predpisane ukrepe in usmeritve, za zavarovanje zdravja igralcev in upoštevajo usmeritve
stroke glede varovanja igralcev pred nepotrebnimi poškodbami. Spoštovanje predpisov in priporočil
je odgovornost klubov.
SKLEP: IO MNZL vse prilagoditve v zvezi s tekmovanji, ki se zaradi epidemije COVID 19 opravijo z
namenom omogočiti razmeram in razpoložljivemu času kakršnokoli možno obliko igranja prvenstva
ali turnirja in odstopajo od veljavnih pravilnikov MNZ Ljubljana, veljajo samo za pomladanski del
sezone 2020/2021. Ostale določbe vključno z disciplinskimi kršitvami ostajajo v veljavi.
SKLEP: IO MNZL je sprejel sklep, da se pooblasti vodjo tekmovanja, da v trenutku, ko bo izdano
dovoljenje s strani pristojnih državnih organov za tekmovanje izbere najbolj optimalno rešitev, ki bi
omogočila možen smiseln konec tekmovanja v sezoni 2020/2021.

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA LJUBLJANA, Vodnikova 155, 1000 Ljubljana
Register društev pri UE Ljubljana, vpisna številka 711
Tel.: +386 (0) 1 513 08 57, e-pošta: info@mnzljubljana-zveza.si; internet: www.mnzljubljana-zveza.si
Davčna številka: 91649722, IDŠT: SI 91649722, Matična številka: 5102553; TRR: 02044-0012896972

Prejmejo:



Klubi MNZL po e-pošti
NZS po e-pošti
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