Nogometni klub Vojnik
Prušnikova ulica 12, 3212 Vojnik

VABILO
Nogometni klub Vojnik organizira:
ZIMSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA SELEKCIJI U-9 in U-11 V
SOBOTO, 15.02.2014 ter za SELEKCIJO U-13 V NEDELJO, 16.02.2014.
Turnir se bo odvijal v novi Športni dvorani OŠ Vojnik, ki ima odlične pogoje za dvoranski
nogomet.
Turnir se prične v soboto 15.2.2014 ob 9.00 uri za U-9 in ob 14.30 uri za U-11.
V nedelj0 16.2.2014 ob 9.00 uri se prične turnir za selekcijo U-13 in traja do 14. ure
Število ekip na turnirju je omejeno na 10 na posamezno selekcijo, vsaka ekipa pa lahko prijavi
do 12 igralcev in 2 spremljevalca.
Način tekmovanja: ekipe bodo razdeljene v dve skupini. Po tekmovanju v skupinah bo sledil
izločilni del. Na koncu se ekipe pomerijo za 1. in 3. mesto.
V vseh selekcijah se bo igralo po sistemu 5+1.
Prijavnina znaša 50 € za vsako ekipo in 40 € za drugo oziroma vsako naslednjo ekipo istega
kluba. Prijavnino je možno poravnati na naš poslovni račun, ki je odprt pri Banka Celje d.d.
SI56 06000-0905711027 oziroma pri blagajniku kluba neposredno pred tekmovanjem.
NAGRADE:
- prehodni pokal za 1.mesto,
- medalje za igralce za 1.mesto, 2.mesto in 3.mesto pri vsaki selekciji
Vsem športnim udeležencem turnirja pripada tudi malica.
Prijave na turnir pošljite na e-mail: nkvojnik2014@gmail.com
Prijave sprejemamo do 11.02.2014 oziroma do zapolnitve prostih mest.
Podrobnejša navodila, izžrebane skupine, kot tudi razpored tekem, vam bomo poslali
naknadno oziroma najkasneje do 13.2.2014.
Za vse nadaljnje informacije se lahko obrnete na:
- g. Sašo Hren 041 646 624
- g. Simon Šarlah 040 354 435

V upanju, da se zagotovo vidimo, Vas športno pozdravljamo!
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DŠ: 56537590
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PRIJAVA EKIPE NA ZIMSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU

EKIPA / SELEKCIJA: ______________________________________ U- _____
E-naslov: ______________________________________________________
št.
dresa

Ime in priimek

Letnik

št. registracije ali osebnega
dokumenta

Trener: ______________________________ Telefon: ___________ Podpis:
Predstavnik ekipe: _____________________________________________
Vsak igralec oziroma ekipa, prevzema odgovornost za svojo opremo in osebne stvari!
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