ŠPORTNO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
NOGOMETNA ŠOLA NK RADLJE in Javni zavod ŠKTM Radlje

VABIJO NA TURNIR
MLAJŠIH DEČKOV IN DEKLIC U – 13
Vabimo vas , da se z ekipo dečkov U – 13 ( igralci letniki 2002 in mlajši)
udeležite turnirja , ki ga organizira Nogometna šola NK Radlje v nedeljo,
04.01.2015, v ŠPORTNI HIŠI RADLJE s pričetkom ob 9,00 uri.
Igralo se bo po sistemu 4 + 1, ekipa lahko šteje največ 10 igralcev.
Začeli bomo zjutraj s predtekmovanji v skupinah. Sistem tekmovanja bomo
prilagodili številu udeležencev.
Prijavnina za posamezno ekipo znaša 50,00 € ( malica všteta v ceno ), za
vsako nadaljnjo ekipo pa 30,00 €.
Nagrade:
 pokal za 1., 2. , 3. in 4. mesto,
 pokal za najboljšega igralca,
 pokal za najboljšega vratarja.
Prijave zbiramo do 29.12.2014 na telefon 041-447-657 ali na e-pošto
szr@radlje.com, tilka.kus@siol.net.
Pohitite s prijavami, število ekip je omejeno! Za udeležbo na turnirju bo
upoštevan vrstni red prijav! S prijavo ekipa poravna prijavnino za turnir,
katero lahko nakažete na TRR 1010-0049923955, oziroma na samem
turnirju.
Pred začetkom turnirja bodo vse prijavljene ekipe po pošti prejele razporede s
pravilnikom turnirja in ostalimi informacijami .
ŠPORTNI POZDRAV !
NOGOMETNA ŠOLA NK RADLJE
vodja Bojan KUS

ŠPORTNO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
NOGOMETNA ŠOLA NK RADLJE in Javni zavod ŠKTM Radlje

VABIJO NA TURNIR
STAREJŠIH DEČKOV U – 15
Vabimo vas , da se z ekipo dečkov U – 15 ( igralci letniki 2000 in mlajši)
udeležite turnirja , ki ga organizira Nogometna šola NK Radlje v nedeljo,
11.01.2015, v ŠPORTNI HIŠI RADLJE s pričetkom ob 9,00 uri.
Igralo se bo po sistemu 4 + 1, ekipa lahko šteje največ 10 igralcev.
Začeli bomo zjutraj s predtekmovanji v skupinah. Sistem tekmovanja bomo
prilagodili številu udeležencev.
Prijavnina za posamezno ekipo znaša 50,00 € ( malica všteta v ceno ), za
vsako nadaljnjo ekipo pa 30,00 €.
Nagrade:
 pokal za 1., 2. , 3. in 4. mesto,
 pokal za najboljšega igralca,
 pokal za najboljšega vratarja.
Prijave zbiramo do 05.01.2015
szr@radlje.com.

na telefon 041-447-657 ali na e-pošto

Pohitite s prijavami, število ekip je omejeno! Za udeležbo na turnirju bo
upoštevan vrstni red prijav! S prijavo ekipa poravna prijavnino za turnir,
katero lahko nakažete na TRR 1010-0049923955, oziroma na samem
turnirju.
Pred začetkom turnirja bodo vse prijavljene ekipe po pošti prejele razporede s
pravilnikom turnirja in ostalimi informacijami .
ŠPORTNI POZDRAV !
NOGOMETNA ŠOLA RADLJE
vodja Bojan KUS

ŠPORTNO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI
NOGOMETNA ŠOLA NK RADLJE in Javni zavod ŠKTM Radlje

VABIJO NA TURNIR
KADETOV U – 17
Vabimo vas , da se z ekipo kadetov U – 17 ( igralci letniki 1998 in mlajši)
udeležite turnirja , ki ga organizira Nogometna šola Radlje v nedeljo
18.01.2015 v ŠPORTNI HIŠI RADLJE s pričetkom ob 9,00 uri.
Igralo se bo po sistemu 4 + 1, ekipa lahko šteje največ 10 igralcev.
Začeli bomo zjutraj s predtekmovanji v skupinah. Sistem tekmovanja bomo
prilagodili številu udeležencev.
Prijavnina za posamezno ekipo znaša 50,00 € ( malica všteta v ceno ), za
vsako nadaljnjo ekipo pa 30,00 €.
Nagrade:
 pokal za 1., 2. , 3. in 4. mesto,
 pokal za najboljšega igralca,
 pokal za najboljšega vratarja.
Prijave zbiramo do 12.01.2015
szr@radlje.com.

na telefon 041-447-657 ali na e-pošto

Pohitite s prijavami, število ekip je omejeno! Za udeležbo na turnirju bo
upoštevan vrstni red prijav! S prijavo ekipa poravna prijavnino za turnir,
katero lahko nakažete na TRR 1010-0049923955, oziroma na samem
turnirju.
Pred začetkom turnirja bodo vse prijavljene ekipe po e-pošti prejele
razporede s pravilnikom turnirja in ostalimi informacijami .
ŠPORTNI POZDRAV !
NOGOMETNA NK ŠOLA RADLJE
vodja Bojan KUS

