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VABLJENI V ČIM VEČJEM ŠTEVILU

Spoštovani,

Dušan Špes  031 638 340

Prosimo, da obvestite krajane vašega kraja, predvsem tiste, ki radi igrajo nogomet in 
prijavite ekipo (lahko tudi več ekip). Prijava je brezplačna, nagrade za najboljše so 
zagotovljene! Prav tako ste na prireditev vabljeni gledalci in navijači, da boste 
vzpodbujeli svoje ekipe...

“NOGOMET MED VAŠKIMI ODBORI”
Vabimo predstavnike vašega kraja na zabavno športno prireditev

Nogometni turnir med ekipami vaških odborov bo potekal v ,  s SOBOTO 15.9.2018
pričetkom ob  na travnatem gasilskem poligonu pri gostišču Dovnik.13. uri

Ekipe lahko prijavite na naslednje načine:
e-mail:  info@ssk-smartno.com

Prosimo, da ekipe prijavite čimprej zaradi izbire sistema iger, ki je odvisen od 
števila ekip. Zadnji rok za prijavo je PETEK, dan pred prireditvijo.

Še enkrat vas torej vabimo k sodelovanju ali ogledu prireditve. Povejte naprej >>

Prosimo seznanite se tudi z osnovnimi pravili, saj letos izjem ne bomo upoštevali! 
Pravila najdete na drugi strani...

David Brezovšek 040 585 936
V prijavi navedite IME EKIPE in člane, ki bodo sodelovali.

V smučarsko skakalnem klubu Šmartno na Pohorju bomo takšno prireditev zaradi 
odličnih odzivov organizirali že osmič. Namen je zabava in druženje, zato bomo 
poskrbeli tudi za pijačo in jedačo.



PRESTOPI  Igralec, katerega kraj ima VEČ ekip, lahko POLJUBNO izbira za katero 

KOMISIJA  Komisija je sestavljena iz 3 ČLANOV, ki odločajo večinsko. Sestavljena je  

   VSAKA EKIPA pa bo lahko imela ENEGA igralca, ki mu osebne „ne bo 

   skupaj kot ena ekipa)

   bo veljalo za VSE ekipe.

   ekipo bo igral (PRIMER: Šmartno na Pohorju, ki ima 3 ekipe)

   ali interesa organizatorja odloči tudi po svoji presoji glede na dano 

   Igralec vsake ekipe bo na zahtevo komisije DOLŽAN pokazati OSEBNO 

   igralcev, ki niso iz naših krajev, smo se odločili za zelo preprosto pravilo, ki 

IGRALNI COPATI Veljal bo le NIZEK ŠPORTNI COPAT, ki pa NE SME BITI KOPAČKA. Višina   

   DOSLEDNO upoštevali. Ker smo v minulih letih naleteli na veliko težav glede 

    potrebno pokazati“, torej je lahko praktično kdorkoli in od koderkoli (tudi 

EKIPE   Kraji NISO združljivi. Vsak kraj lahko LE SAMOSTOJNO prijavi 

   

   PRITOŽB. V SKRAJNIH primerih LAHKO komisija zaradi širšega interesa 

OSNOVNA PRAVILA TURNIRJA, ki jih bomo dosledno upoštevali

   sme segati samo DO GLEŽNJA (nizek).

UVOŽENI IGRALCI POZOR! To pravilo smo uvedli nekaj let nazakj in tudi letos ga bomo 

   igranje v določeni ekipi (kraju). 

   Zlatko Zahovič)  :).

   Pohorju (organizator). Komisija odloča OBJEKTIVNO in na podlagi 

   situacijo.

   ekipo ali več ekip (PRIMER: Zgornje in Spodnje Prebukovje ne moreta igrati     

   IZKAZNICO. Podatek o kraju bivališča iz osebne izkaznice bo edini pogoj za 

   iz NEIGRALCEV na turnirju in potrjena s strani UO SSK Šmartno na 
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