Zraz2020-MB-02-nogometMZ2007
Kranj; 24.02.2020
RAZPIS
MEDOBČINSKEGA PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL MO KRANJ, ŠENČURJA, NAKLA, CERKELJ NA
GORENJSKEM, PREDDVORA IN JEZERSKEGA V MALEM NOGOMETU ZA UČENCE IN UČENKE
LETNIK 2007 IN MLAJŠE
KRAJ: Športna dvorana na Planini v Kranju
DATUM: 12.03., 26.03. 02.04. in 9.4.2020 s pričetkom ob 12.30 uri (prihod ekip po 12 uri). Učenke bodo
razporejene naknadno, glede na število prijavljenih ekip.
KATEGORIJA: UČENCI letnik 2007 in mlajši, UČENKE letnik 2007 in mlajše
KOTIZACIJA: 35 EUR (kotizacijo OŠ iz MO Kranj plača Zavod za šport Kranj)
PRAVILA: igra se po pravilih in določilih za mali nogomet, objavljenih v Informatorju 1-Šport mladih
2019/2020 (predlog 2x12 min)
SISTEM TEKMOVANJA: igra se po skupinah vsak z vsakim enokrožno. V finalni del se uvrstijo prvo
uvrščene ekipe iz predtekmovanj ter najboljša drugo uvrščena (točke, št. toč medsebojnih srečanj, gol
razlika, dani zadetki, skupna gol razlika celotnega turnirja, žreb). V primeru neenakega števila ekip v
skupinah, se za določitev upošteva sistem nogometne zveze za take situacije (predtekmovalne skupine
na prvenstvih), kjer se v posameznih skupinah upošteva medsebojne rezultate prvo uvrščenih treh ekip.
PRIJAVE. po elektronski pošti na naslov matija.bezek@zsport-kranj.si najkasneje do četrtka
05.03.2020. Kasnejše prijave so možne le v primeru prostega tekmovalnega mesta. (Pošljete izpolnjeno
prijavnico, ki je na naslednji strani). Dokončni razpored bo poslan po elektronski pošti 10.03.2020)
Vodje ekip morajo pred prvim srečanjem oddati spisek igralcev, ki ga ožigosa in podpiše ravnatelj šole
(obrazca 2 in 2A). Po pravilih Informatorja o šolskih športnih tekmovanjih, pri igrah z žogo ekipo
obvezno spremlja tudi učitelj športne vzgoje.
NAGRADE: učenci prvih treh ekip prejmejo kolajne.
Iz kranjskega območja se v letu 2019/2020 v nadaljnje tekmovanje uvrstita dve prvo uvrščeni
osnovnošolski ekipi pri učencih ter dve prvo uvrščeni ekipi pri učenkah.
Vsaka ekipa prinese svojo žogo!

Zavod za šport Kranj:
Matija Bežek, vodja športnih programov
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PRIJAVNICA NA MEDOBČINSKO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL MO KRANJ, ŠENČURJA, NAKLA,
CERKELJ NA GORENJSKEM, PREDDVORA IN JEZERSKEGA V MALEM NOGOMETU ZA UČENCE
IN UČENKE LETNIK 2007 IN MLAJŠE
ŠOLA:

PRIJAVLJAMO EKIPO UČENCEV letnik 2007 in mlajši: (vpiši da ali ne)
PRIJAVLJAMO EKIPO UČENK letnik 2007 in mlajše: (vpiši da ali ne)
Prijavo izpolnil:
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