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ZIMSKA LIGA LJUBLJANE 
v dvoranskem nogometu 

za Pokal

Športne zveze Ljubljane 2018/19

KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA:
Igra se v dvorani Športnega centra Triglav, 
Vodovodna 25. Igra se predvidoma od 
novembra  2018 do konca marca 20        19. 
Vsaki kategriji see igra praviloma trikrat 
mesečno ob sobotah ali nedeljah. 
Tekmovanje se ne odvija med novoletnimi 
prazniki.
KATEGORIJE IN PRAVILA:
- ČLANI 5+1, pravila igre za futsal NZS, število 
igralcev 6 (1 + 5), na stranski out, brez 
akumuliranih prekrškov, manj odbojna žoga, 
igralni čas 2 x 20 minut, 
- VETERANI, igralci rojeni leta      1984 in starejši, 
število igralcev 6 (1 + 5), na stranski out, odbojna 
žoga velikosti 5, igralni čas 2 x 20 minut.

V PRIMERU ZADOSTNEGA ŠTEVILA PRIJAV (min. 
8 ekip na skupino).

NAČIN TEKMOVANJA:
Način tekmovanj je ligaški. Ekipe se razvrstijo 
v skupine, ki se določijo z žrebom. Na osnovi 
končnega vrstnega reda v ligaškem delu se 
igra končnica. 

Vsaka ekipa odigra na celotnem tekmovanju 
najmanj 12 tekem. V primeru, da se prijavi 
manj kot 5 ekip, se tekmovanje v tisti kategoriji 
ne izvede.

ŠTEVILO IGRALCEV:
Za vsako ekipo lahko nastopa največ do 20 
igralcev. 

Prijava do največjega dovoljenega števila 
igralcev je možna do zadnjega kroga rednega 
dela tekmovanja. Vsak prijavljeni igralec 
mora v ligaškem delu tekmovanja odigrati 
vsaj eno tekmo! 

Vsak igralec lahko v isti kategoriji nastopa 
samo za eno in isto ekipo, lahko pa igra v več 
kategorijah, če izpolnjuje pogoje. 

Prestopi igralcev niso dovoljeni!
Nastop igralcev je na lastno odgovornost.

PRIJAVE:
Prijave je potrebno posredovati v pismeni 
obliki DO PONEDELJKA,  5.  NOVEMBRA 
2018 (do žreba). Kasnejše prijave ne bodo 
upoštevane!
Prijave ekip je potrebno posredovati: 
- po pošti na naslov: Športni center 
Triglav, Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana, 
toda s poštnim žigom do vključno     
ponedeljka , 5. novembra 2018
- po e-mailu klemen.sodrznik@siol.net, 
- v pisarni Športnega centra Triglav od 
ponedeljka do petka od 8. do 16. ure,
- v lokalu Športnega centra Triglav vsak 
dan od 16. do 23. ure.

Ekipe, ki do žreba ne poravnajo prijavnine, ne 
bodo vključene v žreb za tekmovanje!

Prijavnica za ekipo je v prilogi razpisa. 
Igralce prijavite pred prvim nastopom.

ŽREB:
V  primeru večjega števila prijav (max. 16 ekip 
v skupini), se žreb vseh skupin in tekmovalnih 
številk izvede v  PETEK, 9. NOVEMBRA OB 20. 
URI na galeriji Športnega centra Triglav. 

FINANČNE OBVEZNOSTI  EKIP:
Ob prijavi je potrebno poravnati finančne 
obveznosti v znesku 350 € za vsako ekipo. 
V znesku je upoštevan 9,5 % DDV.

Finančne obveznosti se poravna v Športnem 
centru Triglav, Vodovodna 25, 1000 Ljubljana 
ali na transakcijski račun  številka: SI56 – 0510 
- 0801-0087 - 410, pri A Banki d.d., namen 
vplačila: »uporaba dvorane za zimsko ligo 
2018/19«.

NAGRADE:
POKALI IN PRAKTIČNE NAGRADE:
Najboljše štiri ekipe v posamezni ligi  v 
posamezni kategoriji prejmejo pokale. 

DENARNE NAGRADE:
Najboljše štiri uvrščene ekipe v končnicah za 
prvaka prejmejo še denarne nagrade: 
1. mesto: 350 €, 
2. mesto: 150 €, 
3. in 4. mesto: 100 €.

INFORMACIJE: 
- 040/241-561 (Klemen Sodržnik),
- 01/ 566 12 41 (Športni center Triglav);
- 01/ 566 12 40 (fax).

IZVEDBO LIGE SOFINANCIRA 
MESTNA OBČINA LJUBLJANE

URADNA ŽOGA ZIMSKE LIGE 2018/19
www.uhlsport.si




