
 

Številka: 6713-2/2017-26-2 

Datum: 03.05.2017 

 

 

Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis 2. kroga prvenstva osnovnih šol Ljubljane v nogometu za najmlajše učence 

 

Tekmovanje bo potekalo na zunanjih igriščih osnovnih šol Ljubljane. Prve tekme se bodo pričele po 

zaključku prijav. 

 

Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne 

otroke, šolsko leto 2016-2017« in »Informator 1 2016/17«. 

 

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 možne od 19.05. (od 15.00) do 26.05.2017 (do 24.00). 

 

Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav. Po objavi urnikov nadaljnje informacije 

posredujete izvajalcu: 

Igor Maksimovič, tel.: 041 744 236, e-pošta: nogometljubljana@gmail.com   
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MALI NOGOMET 
 

 
1. IZVAJALEC 
 
Igor Maksimovič, s.p., Zakotnikova ulica 1, Ljubljana,  

tel: 041 744 236,  

e-pošta: nogometljubljana@gmail.com   
 
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje za starejše in mlajše učence bo septembra, oktobra 2016 ter aprila in maja 2017, 
za najmlajše učence pa maja 2017. Sistem in urnik tekmovanja bomo določili po končanih 
prijavah. 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
- Kategorije: - starejši učenci in učenke - letnik 2002 in mlajši, 
          - mlajši učenci in učenke - letnik 2004 in mlajši, 
          - najmlajši učenci in učenke – letnik 2006 in mlajši, 
- igra se po pravilih za mali nogomet in določilih tega razpisa, 
- tekmovanje bo potekalo po ligaškem sistemu, 
- igralni čas je 2 x 15 minut s 5 minutami odmora (učenke igrajo 2x10 minut), 
- število igralcev: - najmlajši učenci 5 + 1, 
                             - starejši in mlajši učenci in učenke 4 + 1, 
- starejši in mlajši učenci igrajo z žogo št. 5, najmlajši z žogo št. 4. 
 
5. PRIZNANJA 
 
Prve tri ekipe pri starejših in mlajših učencih in učenkah v prvi ligi prejmejo pokale. Prva 
ekipa v nižji ligi prejme pokal, drugo in tretje uvrščena ekipa pa zastavico ali plaketo. 
 
Pri najmlajših učenkah in učencih prejmejo vse ekipe priznanje za sodelovanje. 
 
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 
Domača ekipa zagotovi igrišče in vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 
 

Na državno tekmovanje se uvrstijo prve tri ekipe SDI in prva ekipa SDE. 
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