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Zadeva: Kvalifikacijsko tekmovanje reprezentanc MNZ za 8. UEFA pokal regij 2012/2013

Spoštovani,

obveščamo vas, da je IO NZS na svoji 8. seji dne 26.01.2012 sprejel sklepe o sistemu, terminih
igralnih dni ter o sofinanciranju kvalifikacijskega tekmovanja reprezentanc MNZS za 8. UEFA
pokal regij 2012/2013.

Na razpis kvalifikacijskega tekmovanja so se prijavile naslednje medobčinske nogometne zveze:
- MNZ Celje,
- MNZ Gorenjske Kranj,
- MNZ Koper,
- MNZ Lendava,
- MNZ Ljubljana,
- MNZ Murska Sobota in
- MNZ Ptuj.

V skladu z okrožnico UEFA št. 64/2011, ki nacionalnim nogometnim zvezam predlaga
sprejemljive tekmovalne sisteme, je IO NZS sprejel sklep o razdelitvi kvalifikacijskega tekmovanja
na vzhodno in zahodno skupino:

Skupina vzhod:
- MNZ Celje,
- MNZ Lendava,
- MNZ Murska Sobota,
- MNZ Ptuj.

Skupina zahod:
- MNZ Gorenjske Kranj,
- MNZ Koper,
- MNZ Ljubljana.

V skupini vzhod se bosta z žrebom določila dva para, ki bosta z medsebojnim dvobojem z
igranjem dveh tekem določila finalni par vzhodne skupine. Zmagovalec para se bo v finalu v
medsebojnem dvoboju z igranjem dveh tekem pomeril z zmagovalno ekipo zahodne skupine, pri
čemer o zmagovalcu medsebojnega dvoboja veljajo določila 52. člena Tekmovalnega pravilnika
NZS.
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V zahodni skupini bo tekmovanje potekalo po ligaškem sistemu, pri čemer bo z žrebom
zagotovljeno, da bo vsaka ekipa enkrat domačin. Poražena ekipa 1. kroga bo avtomatično igrala
v 2. krogu, zmagovalec 2. kroga pa v 3. krogu. V primeru neodločenega rezultata na tekmi 1.
kroga bo domača ekipa 1. kroga gost v 2. krogu. Zmagovalna ekipa ligaškega tekmovanja se
odredi skladno s 50. členom Tekmovalnega pravilnika NZS.

IO NZS je potrdil naslednje termine tekmovanja:
- žrebanje: ponedeljek, 19.03.2012;
- prvi tekmi vzhodne skupine: torek, 03.04.2012;
- povratni tekmi vzhodne skupine in 1. krog zahodne skupine: torek, 10.04.2012;
- prva finalna tekma vzhodne skupine in 2. krog zahodne skupine: torek, 24.04.2012;
- povratna finalna tekma vzhodne skupine in 3. krog zahodne skupine: torek, 08.05.2012;
- prva finalna tekma: torek, 15.05.2012;
- povratna finalna tekma: torek, 29.05.2012.

IO NZS je sprejel sklep o plačilu sodniško-delegatskih stroškov tekmovanja ter sofinanciranju
stroškov gostovanj in organizacije tekem.

Za dodatne informacije vam je na voljo tekmovalni oddelek v okviru strokovne službe NZS.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije
Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS

Poslati:
- Medobčinske nogometne zveze;
- ZNSS, ZNTS;
- Združenje klubov 1. SNL;
- 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;
- Selektorji nogometnih reprezentanc Slovenije;
- Arhiv, tu.


