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ŠPORTNO DRUŠTVO SLIVNICA pri Mariboru
IZVRŠNI ODBOR
NOGOMETNI KLUB SLIVNICA
Mariborska cesta 10, Slivnica
SI - 2312 Orehova vas
Matična številka: 9995124654000
Davčna številka: 15431835
NOGOMETNIM KLUBOM
Slivnica, dne: 15.03.2014

V A B I L O
Cilj ŠD Slivnica je, da skozi nogomet vzgajamo dobre in uspešne športnike ter primerne
mlade osebe, ki se do svojih ciljev prebijajo z dobro voljo, z vstrajnostjo in s strokovnostjo.
Vedno so v klubu delali ljudje, ki so bili in so še pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas za velike
cilje vzgoje in razvoja športnikov. Vsi skupaj se zavedamo, da brez resnega in sistematičnega
dela ne bo dobrih nogometnih predstav in zmag.
Nogometni klub Slivnica zato že štirinajsto leto organizira mednarodni nogometni turnir za
cicibane - dečke do 9 in do 11 let starosti (za kategoriji U-9 in U-11, igralci rojeni po 01.01.
2005 oziroma po 01.01.2003),

1 6 .

L U K O V

M E M O R I A L ,

ki bo v soboto, 14. junija 2014
Turnir se bo odvijal na dveh travnatih nogometnih igriščih stadiona pri slivniškem
gradu.
Lukov memorial je postal tradicionalna športna prireditev v občini Hoče - Slivnica in je
pomemben kazalec kakovosti nogometa mladih v medobčinski nogometni zvezi Maribor.
Turnir organiziramo z namenom popularizirati šport pri mladih dečkih, zaradi izmenjave
izkušenj pri delu z mladimi in predvsem zaradi druženja mladih.
Do sedaj so na turnirju pogosto sodelovale tudi ekipe iz Hrvaške in Avstrije in upamo, da bo
tudi letos tako.
Na turnirju bi naj sodelovalo največ 16 ekip, zato bomo upoštevali vrstni red prijav.

ŠPORTNO DRUŠTVO SLIVNICA PRI MARIBORU
Mariborska cesta 10, Slivnica, SI - 2312 Orehova vas.
Transakcijski račun odprt pri Probanki, d.d., Maribor, št.: 25100-9709469104.
Zakoniti zastopnik društva je g. LEITINGER Robert. S stališča DDV nismo davčni zavezanec.
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Tekme se bodo igrale s skrajšanim igralnim časom, odvisno od števila prijavljenih ekip
oziroma števila tekem. Podrobnejša navodila, izžrebane skupine in razpored tekem vam
bomo poslali naknadno.
Prve tri ekipe vsake selekcije bodo dobile pokal.
Prijavnina za sodelovanje na turnirju znaša 40,00 EUR, ki pa bo namenjena za kritje stroškov
turnirja ter za en obrok hrane in pijače za člana ekipe.
V kolikor se boste odločili sodelovati na turnirju, nam svojo odločitev čimprej oziroma
najkasneje do 25.05.2014 sporočite na elektronski naslov pisek.iztok@gmail.com ali na
telefon 031 347 946.
Prosimo, da zaradi priprave programa turnirja, spoštujete navedene roke.
Prijavljene ekipe bodo dobila nadaljna pismena navodila najkasneje do 05.06.2014.

Lep pozdrav!

Predsednik Športnega društva Slivnica pri Mariboru
Leitinger Robert
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ŠPORTNO DRUŠTVO SLIVNICA pri Mariboru
IZVRŠNI ODBOR
NOGOMETNI KLUB SLIVNICA
Mariborska cesta 10, Slivnica
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PRIJAVNICA
za nogometni turnir “16. LUKOV MEMORIAL”

U-11
(za kategorijo U-11, igralci rojeni po 01.01.2003)

Ime kluba: ………………………………………………………………………………
Naslov: ………………………………………………………………………………….
Poštna št. in mesto: …………………………………………….…………………..
Država: …………………………………………………………….…………………..
Telefon: ……………………………………………………….………………………..
Telefax: ……………………………………………………….………………………..
E-mail naslov: ………………………………………………………………………..
Odgovorna oseba – GSM: …………………………………………………………

Datum: ………………………..

m.p.

Podpis: …………………..
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ŠPORTNO DRUŠTVO SLIVNICA pri Mariboru
IZVRŠNI ODBOR
NOGOMETNI KLUB SLIVNICA
Mariborska cesta 10, Slivnica
SI - 2312 Orehova vas

PRIJAVNICA
za nogometni turnir “16. LUKOV MEMORIAL”

U-9
(za kategorijo U-9, igralci rojeni po 01.01.2005)

Ime kluba: ………………………………………………………………………………
Naslov: ………………………………………………………………………………….
Poštna št. in mesto: …………………………………………….…………………..
Država: …………………………………………………………….…………………..
Telefon: ……………………………………………………….………………………..
Telefax: ……………………………………………………….………………………..
E-mail naslov: ………………………………………………………………………..
Odgovorna oseba – GSM: …………………………………………………………

Datum: ………………………..

m.p.

Podpis: …………………..

ŠPORTNO DRUŠTVO SLIVNICA PRI MARIBORU
Mariborska cesta 10, Slivnica, SI - 2312 Orehova vas.
Transakcijski račun odprt pri Probanki, d.d., Maribor, št.: 25100-9709469104.
Zakoniti zastopnik društva je g. LEITINGER Robert. S stališča DDV nismo davčni zavezanec.

