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ZIMSKA LIGA LJUBLJANE 
v dvoranskem nogometu

DEČKI U-8, U-9,U-10 in U-11 

za Pokal
Športne zveze Ljubljane 2021/22

KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA:
Igra se v dvorani Športnega centra Triglav, Vodovodna 
25. Igra se predvidoma od novembra 2021 do 
predvidoma konca  marca 2022, razen med 
novoletnimi prazniki in v času zimskih šolskih počitnic. 
Igra se ob sobotah in nedeljah; vsaka ekipa igra 
praviloma dve tekmi na isti dan;

KATEGORIJE IN PRAVILA:
U-8 , igralci, rojeni leta 2014 in mlajši,
veljajo pravila igre in pravilniki NZS, število
igralcev 6 (1+5), na odboj, vendar z gol outom, žoga 
velikosti 4, igralni čas 1  x 20 minut;
U-9, igralci, rojeni leta 2013in mlajši, veljajo pravila
igre in pravilniki NZS, število
igralcev  6  (1+5) , na odboj, vendar z gol outom, žoga 
velikosti 4, igralni čas     1 x 20 minut.
U-10- , igralci, rojeni leta 2012 in mlajši, veljajo 
pravila igre in pravilnik NZS, število igr      alcev 6 
(1+5), na odboj, vendar z gol outom,
žoga velikost 5, igralni čas 1 x 20 minut.

.

- U-11, igralci rojeni leta 2011 in mlajši, 
veljajo pravila igre in pravilniki NZS,  število
igralcev 6 (1 + 5), na odboj, vendar z gol 
outom, odbojna žoga velikost 4, igralni čas 1 x 
20 minut

NAČIN TEKMOVANJA:
Način tekmovanja je ligaški. Podrobno se 
opredeli s Propozicijami glede na število ekip.

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

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 D O PETKA, 22. OKTOBRA 2021. 
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 petka,
22. oktobra 2021.
- 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 roka ne posredujejo prijavnice in 
ne poravnajo prijavnine, ne bodo vključene v 
tekmovanje!

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

FINANČNE OBVEZNOSTI  EKIP:
Ob prijavi je potrebno poravnati �nančne 
obveznosti v znesku 200 € za vsako ekipo. 
V primeru, da klub želi prijaviti dve ekipi, se na 
drugo ekipo upošteva 50% popust.
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 – 0400 - 
1005 - 0481 - 408, pri  NKBM d.d., namen 
vplačila: »uporaba dvorane za zimsko ligo 
mladi 2021/22«.

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

MEDALJE:
Najboljše ekipe v posamezni kategoriji 
prejmejo tudi medalje  in pokale. Ostale ekipe 
prejmejo spominsko medaljo.

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

uradna spletna stran, na kateri bodo vodeni razporedi 
in rezultati:    www.sctriglav.si

KER JE ŠTEVILO EKIP OMEJENO, POHITITE S PRIJAVAMI!




