
 
        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:   2.12.2016 / 8.12.2016 

 

Zadeva :   RAZPIS  FINALA MEDOBČINSKEGA TEKMOVANJA  OSNOVNIH  ŠOL  

V MALEM  NOGOMETUZA UČENCE  LETNIK 2002 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: starejši učenci 

  

Finalna skupina dečkov: OŠ Solkan, OŠ Ivana Roba - Šempeter, OŠ Dobrovo in OŠ Renče  

     

Datum:  petek  16.12.2016. 

 

Kraj :   Športna  dvorana balon v športnem parku 

  

Finalni turnir medobčinskega ŠŠT v nogometu za starejše učence. 

 

1. 08.30 A1 : B2  Solkan  : Renče  

2. 09.10 B1 : A2  Dobrovo : Šempeter 

3. 09.50 A1 : A2  Solkan  : Šempeter 

4. 10.30 B1 : B2  Dobrovo : Renče 

5. 11.10 A2 : B2  Šempeter : Renče  

6. 11.50 A1 : B1  Solkan  : Dobrovo 

 

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.   

 

Prosimo, da svoj nastop ali odpoved potrdite najkasneje do srede 14. decembra 2016.  

Vse ekipe so dolžne s seboj prinesti  igralne žoge! Zapisnikarja priskrbi OŠ  Šempeter. 

 

Področno tekmovanje v nogometu za starejše dečke in deklice se planira med 9. – 16. januarjem 2017 

kamor napredujeta 2 najboljši ekipi iz finala medobčinskega tekmovanja pri dečkih.  

 

Igralni sistem in pravila: 

 

Finalni turnir se igra 2 * 15 minut. 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 

2016/17  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. 

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: Igralci treh prvo uvrščenih ekipe (dečkov in deklic) prejmejo nogometno žogo ostali uvrščene 

ekipe pa diplomo.  

mailto:programi@sz-ng.si

