
 
                        ŠPORTNI ZAVOD Nova Gorica 

            Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, tel: 05/330-20-20, fax: 05/330-20-25, e-pošta: info@sz-ng.si 

Športni objekti – tel. številke 

Vadbeni center utežarna s savno 330 20 30, Telovadnica na Erjavčevi ul. 330 20 32, Športna dvorana Balon 330 20 33, Bazen 330 20 34 

 

Datum: 29.5.2019 

 

Zadeva :  RAZPIS  FINALA MEDOBČINSKEGA TEKMOVANJA OSNOVNIH ŠOL  

                                          V MALEM  NOGOMETU ZA UČENCE LETNIK 2006  IN MLAJŠE 

 

Izvajalec: Športni zavod  Nova Gorica 

Kontaktna oseba: Vesel Borut, E-mail: programi@sz-ng.si ;  tel. 05/330 20 28, GSM 041/711-749    

Kategorija: učenci letnik 2006 in mlajši. 

 

Skupina:   Finalna  skupina – 4 šole :  Milojka Štrukelj, Frana Erjavca, Renče in Šempas 

   

 

Datum:    Ponedeljek  3. junij  2019 ob 9.00  uri  na OŠ Milojka Štrukelj 

  

Dve najboljši ekipi se uvrstita na področno tekmovanje, ki bo v mesecu juniju.  

 

Kraj :   Dvorana  OŠ na  Milojka Štrukelj. 

 

Čas in urnik tekmovanja:  natančen urnik in razpored tekem je pripravljen na osnovi žreba  in udeležbe  ekip.  

 

Zbor vseh ekip je ob 8.45  

 

9..00 Milojka Štrukelj : Šempas 

9.35 Frana Erjavca  : Renče 

10.10 Šempas   : Renče 

1045 Milojka Štrukelj : Frana Erjavca 

11.20 Frana Erjavca  : Šempas 

11.55 Renče   ; Milojka Štrukelj 

 

 

Igralni sistem in pravila: 

 

Igra se  po sistemu vsak z vsakim . 

 

2 krat 15 minut  ( tekme na 35 min). Igra poteka po pravilih 4 + 1. Rezervnih igralcev je 6, v celotni ekipi je 11 nogometašev. 

Veljajo tekmovalna pravila, ki so bila objavljena v reviji Šport mladih, Informator 1 za leto 2018/19 . 

Če ekipi ali več ekip zbere enako število točk se upošteva medsebojno srečanje in v primeru, da je to izenačeno se upošteva 

skupna gol razlika. 

Za vodenje zapisnikov poskrbi organizator  – igralno žogo prinesejo ekipe s seboj! 

Med posameznimi tekmami ni čakanja in ni ogrevanja oziroma med zaporednima tekmama lahko 3 min. 

Vodja ekipe mora dostaviti spisek nastopajočih – potrjen s strani šole. (brez fotografij) 

 

Vodstvo tekmovanja in sodniki :  Sodnike bo delegirala sodniška organizacija.  

 

Nagrade:  Tri prvo uvrščene ekipe prejmejo nogometne žoge.   

 

Ekipa, ki se bo prijavila za tekmovanje v posamezni športni panogi in svojega morebitnega neprihoda ne bo pravočasno sporočila 

organizatorju tekmovanja se v naslednjem šolskem letu ne bo imela pravice nastopa v tej panogi.   

Področno tekmovanje bo predvidoma potekalo med  7. – 14.6.2019 – organizator bo OŠ Dobravlje. 

 

Nastop morate potrditi  vodji tekmovanja Vasji Zajcu 041/ 259 – 183. 

 

  

Športni pozdrav! 

       

       Področni center ŠŠT 

       Vesel Borut 

mailto:programi@sz-ng.si

