
 

 

 

 

 

 

 

 

Ženskim nogometnim klubom  

 
      

Ljubljana, 13.11.2014 Št.: 6284/14 Ozn.: TEKM RPČ  

 

 

Zadeva: Razpis zimske ženske lige za tekmovalno leto 2014/2015 

 

Spoštovani! 

 

V skladu s sklepi organov NZS Vam v prilogi pošiljamo razpis zimske ženske lige za članice, kadetinje U-17, 
deklice U-15, deklice U-13 in deklice U-11 za tekmovalno leto 2014/2015.  
 
Tekmovanje v  kategorijah U-13 in U-11 bo organizirano v obliki festivalnih dni (rezultatov ne bomo beležili); 
v obeh kategorijah bodo lahko natopile tudi deklice, ki še niso registrirane za klub. 
 
Tekmovanje bo potekalo po turnirskem sistemu predvidoma v januarju 2015 (pričetek 03./04.01.2015). 
Zaključni turnir bo 31. januarja/01. februarja 2015. Sistem tekmovanja, propozicije in termini bodo določeni 
naknadno po prejetih prijavah. Klubi, ki so zainteresirani za organizacijo katerega od turnirjev in lahko 
zagotovijo ustrezno dvorano, naj to navedejo v prijavi (možen termin, kategorijo in ceno dvorane).  
 
Možni termini so naslednji: 03./04. januar 2015, 10./11. januar 2015, 17./18. januar 2015, 24./25. januar 
2015 in 31. januar/01. februar 2015 (finale). 
 
Prijave pošljite na naslov: Nogometna zveza Slovenije, Brnčičeva 41g, p.p. 3986, 1001 Ljubljana                 
(faks: 01/5300 410, elektronska pošta: tekmovanja@nzs.si), najkasneje do petka, 21.11.2014 do 12.00 ure. 
Vsak klub lahko prijavi največ dve ekipi. 
 
Stroške dvoran in sodniške stroške bo krila NZS v skladu s finačnim načrtom NZS za poslovno leto 2015. Pri 
izbiri lokacij bodo praviloma imeli prednost finančno ugodnejši organizatorji (dvorane z ugodnejšo ceno). 
 
Klubi, ki bodo v navedenih terminih nastopili na zimskem turnirju v tujini in so na tak turnir že prijavljeni, naj 
to navedejo v prijavi.  
 
Za dodatne informacije se v postopku prijave lahko obrnete na Renato Podviz Čeferin – 01 5300 403 
(tekmovalni oddelek NZS) ali Petro Mikeln – 041 375 108 (strokovna sodelavka za ženski nogomet). 
 
S spoštovanjem, 
 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 
Generalni sekretar 



Pripravil: Tekmovalni oddelek NZS; 

 

Priloga: 

- Prijavnica. 

 

V vednost: 

- Komisija NZS za ženski nogomet; 

- Komisija NZS za mali nogomet; 

- Medobčinske nogometne zveze (MNZ); 

- Vodja tekmovanj NZS; 

- arhiv, tu. 

 


