Številka: 671-91/2013- 13
Datum: 18. 3. 2013
Ljubljanskim srednjim šolam in izvajalcu

Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v malem nogometu za dijake
nadaljevanje tekmovanja - nižje lige
Tekmovanje je razpisano v knjiţ ici »Šolska športna tekmovanja za mladino, šolsko leto
2012/13« ter »Informator 1, 2012/2013«.
Glede na število prijavljenih ekip, se bo določil sistem tekmovanja.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so moţne od ponedeljka 18. 3. (od 15.00) do petka 29. 3. 2013 (do 24.00).
Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav. Po objavi urnikov nadaljnje informacije
posredujete izvajalcu:
Otroška nogometna šola Ljubljana (info@onsljubljana-drustvo.si)
Danilo Lukner (danilo.lukner@guest.arnes.si; danilolukner@gmail.com; 031 22 64 59)
Daniel Videtič (dani.videtic@gmail.com; 041 599 322)
Tomi Bronič (tomi.bronic@gmail.com; 051 226 133)

Pravico nastopa imajo ekipe srednjih šol:
2. liga – Ekonomska šola
3. liga – Biotehnični center Lj.
Gimnazija Poljane
Srednja Vegova šola
Erudio zasebna gimnazija
Srednja zdravstvena šola
Gimnazija Ţelimlje 2
SŠ za farmacijo, koz. in zdravstvo
Srednja ekonomska šola
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo
Gimnazija Ledina
Srednja frizerska šola
Srednja vzgojiteljska šola in gim.
Srednja trgovska šola
Srednja medijska in grafična šola
Šolski center Lj. SK 1
Gimnazija Vič
vse ostale šole, ki niso sodelovale v
predtekmovanju

MALI NOGOMET
1. IZVAJALEC
Otroška nogometna šola Ljubljana, Vodnikova 155, Ljubljana, tel.:031 226 459, Epošta:info@onsljubljana-drustvo.si
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje bo decembra 2011 ter januarja in februarja 2012 v mali dvorani Zavoda Tivoli.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko dijaki srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 1992 in mlajši.
Igra se po pravilih NZS za mali nogomet in določilih tega razpisa.
Igralni čas je 2 x 15 minut s 5 minutnim odmorom.
Število igralcev je 4 + 1.
5. PRIZNANJA
Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po končanem tekmovanju.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Prireditelj zagotovi objekt, izvajalec pa vse ostalo za normalen potek tekmovanja.
Prijave bo sprejemal z geslom na spletu Timing Ljubljana.

