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Klubom MNZG-Kranj  
 
 
Kranj, 18.8.2022    Št.: 1-2022/23     Ozn.: TEKM. 

 
 

Zadeva: Sistem tekmovanj v MNZG-Kranj v tekmovalnem letu 2022/23 – 1.del 

 

 

GNL-člani: 13 ekip. 
 

Tekmovanje bo potekalo v dveh delih. Najprej bo vsaka ekipa po enkrat igrala s preostalimi (13 
krogov, pri čemer bo 11 krogov odigranih jeseni, 2 pa v pomladanskem delu), nato pa se bo najboljših 
6 uvrstilo v skupino za prvaka, preostalih 7 pa v skupino za obstanek oz. za razvrstitev od sedmega 
mesta naprej. Ekipe v ligi za prvaka bodo v pomladanskem delu med seboj odigrale še 10 krogov 
(dvokrožni sistem), ekipe iz lige za obstanek pa po modificiranem dvostopenjskem enokrožnem 
sistemu prav tako 10 krogov. 
 

GNL-mladinci: 6 ekip. 
 

Tekmovanje bo potekalo po štirikrožnem sistemu. Tako v jesenskem kot pomladanskem delu 
prvenstva bo vsaka ekipa z vsako odigralo po eno tekmo doma in na tujem. Skupaj bo odigrano 20 
krogov, od tega 10 v jesenskem in 10 v pomladanskem delu sezone. 
 
GNL-kadeti: 8 ekip. 
 

Tekmovanje bo potekalo po trikrožnem sistemu. Najprej bo vsaka ekipa z vsako odigralo po eno 
tekmo doma in na tujem, razpored tretjega dela pa bo odvisen od razvrstitve ekip po odigranih 14-ih 
krogih. Skupaj bo odigrano 21 krogov, od tega 11 v jesenskem in 10 v pomladanskem delu sezone. 
 
NOVOST: Skupna lestvica mladincev in kadetov se v tej sezoni ne vodi, saj bo s tekmovalnim letom 
2023/24 prišlo do reorganizacije tekmovanj. Mladinci bodo tekmovali v svoji ligi, skupno pa se bo 
štela lestvica kadetov in starejših dečkov U15. 
 
 

GNL – Starejši dečki U15: 13 ekip. 
 

Tekmovanje bo potekalo v dveh delih. Najprej bo vsaka ekipa po enkrat igrala s preostalimi (13 
krogov, pri čemer bo 11 krogov odigranih jeseni, 2 pa v pomladanskem delu), nato pa se bo najboljših 
6 uvrstilo v skupino za prvaka, preostalih 7 pa v skupino za obstanek oz. za razvrstitev od sedmega 
mesta naprej. Ekipe v ligi za prvaka bodo v pomladanskem delu med seboj odigrale še 10 krogov 
(dvokrožni sistem), ekipe iz lige za obstanek pa po modificiranem dvostopenjskem enokrožnem 
sistemu prav tako 10 krogov. 
 

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


