ZIMSKI NOGOMETNI TURNIR ''DINO''
NOGOMETNA ŠOLA NK PALOMA SLADKI VRH prireja v mesecu novembru in decembru
2014 nogometni turnir za selekcije U7, U9, U11, U13, U17-kadeti in U19-mladina. Turnirji se
bodo odvijali ob sobotah in nedeljah, tekme se bodo odigrale v športni dvorani OŠ Sladki Vrh
v Sladkem Vrhu. Vsaka ekipa bo odigrala najmanj štiri tekme, udeleženci turnirja bodo
porazdeljeni v šest starostnih kategorij:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Starostna kategorija
U7
U9
U11
U13
U17-kadeti
U19-mladina

Igralci rojeni
2008 in mlajši
2006 in mlajši
2004 in mlajši
2002 in mlajši
1998 in mlajši
1996 in mlajši

Datum igranja
30.11.2014
29.11.2014
6.12.2014
13.12.2014
7.12.2014
14.12.2014

Tekmovanja se bodo pričela ob 8.30 uri in se bodo končala s podelitvijo pokalov predvidoma
ob 14.30 uri. Prijavnina za prvo prijavljeno ekipo znaša 50 evrov, za vsako nadaljnjo ekipo
35 evrov, poravnate jo pa lahko na št. transakcijskega računa NK PALOMA Sladki Vrh pri
NKBM 04515-0000315758. Dokazilo o poravnani prijavnini lahko pošljete na naslov: ga.
Aleksandra Muster, NK Paloma Sladki Vrh, Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, ali na fax: 02 645
7260 oz. nkpaloma.sladkivrh@gmail.com. Prijavnino lahko poravnate tudi na turnirju samem.
Za posamezno ekipo, trenerja in tehničnega vodjo bo na voljo topel obrok z napitki, ki pa je
že vključen v prijavnino. Zaradi identifikacije igralcev mora imeti vsak vodja ekipe registrski
kartonček ali osebni dokument igralca!
NAGRADE:
-

prve tri uvrščene ekipe v posamezni kategoriji prejmejo priznanja in pokale

-

najboljši posamezniki (najboljši igralec, najboljši strelec in najboljši vratar) prejmejo
priznanje in pokal

Prijave sprejemamo na naslov nkpaloma.sladkivrh@gmail.com ali po telefonu vodji NŠ 041
628 121 (Jože Hegler) do 21.11.2014 za turnirje v novembru oz. do 28.11 za turnirje v
decembru, ko bo opravljen žreb ekip. Na turnirju lahko sodeluje največ 12 ekip, zato pohitite
s prijavami. Pred začetkom turnirja bodo prijavljene ekipe dobile v pisni obliki pravila turnirja,
igralni čas in sistem tekmovanja.

Sladki Vrh, 16.10.2014

