
LJUBLJANSKE REKREATIVNE LIGE 

v malem nogometu 2020 

 

Pri tem smo dolžni opozoriti vse rekreativce, da bo pri tem še vedno potrebno upoštevati priporočila  NIJZ. 

Garderobe in tušev se do nadaljnjega še ne sme uporabljati. 

 

 

 

 
Športna zveza Ljubljane v sodelovanju s Športnim centrom Triglav tudi v letu 2020 organizira ljubljanske 
rekreativne lige v malem nogometu. 
 
ČAS TEKMOVANJA: 
Tekmovanje se bo odvijalo na zunanjih igriščih v mesecih junij, september in oktober 2020. Končnica bo 
novembra 2020 v dvorani Športnega centra Triglav. 
 
SISTEM TEKMOVANJA: 
Tekmovanje bo potekalo po ligaškem načinu. Najboljše ekipe iz vsake skupine se bodo uvrstile v 
končnico,  kjer  se  igra  na  izpadanje. Vsa  določila  bodo  opredeljena  v  Propozicijah. 

 
PREDVIDENE SKUPINE IN IGRALNI DNEVI 

LOKACIJA KATEGORIJA IN LETNIKI ROJSTEV IGRALNI DNEVI 

Bežigrad - igrišče Jama člani sreda 

Bežigrad - igrišče Jama Abraham- rojeni leta1970 in starejši torek 

 

 
 
V primeru, da bo za katero od skupin premalo ekip, si izvajalec pridržuje pravico do prerazporeditve ekip. 
Glede na prijave in število ekip, se igralni dnevi lahko spremenijo. 

 
PRAVILA IGRE - ŠTEVILO IGRALCEV: 
Igra se po tki. starih pravilih igre za mali nogomet. V vseh kategorijah istočasno nastopa 6 igralcev (1 + 5). 
Igralci lahko v ligaškem delu nastopajo za več ekip, vendar ne v isti skupini. Pred končnico se odločijo, za 
katero ekipo bodo nastopali v končnici. 
Vsi igralci v tem tekmovanju nastopajo na lastno odgovornost. 
 
PRIJAVE: 
Prijave posredujte najpozneje do petka, 29. maja 2020 do 10.00 ure 
Prijave morajo biti v pisni in elektronski obliki, popolne in čitljive. 
Prijava je popolna, če vsebuje: 
- izpolnjeno prijavnico z vsemi podatki (igralci; naslov, telefon, davčna številka, žig…); 
- kopijo potrdila o vplačilu prijavnine ali žigosano naročilnico za izstavitev računa 
 
Prijavo pošljite na elektronski naslov: klemen.sodrznik@siol.net ali po pošti na naslov ŠPORTNA ZVEZA 
LJUBLJANE, Vodovodna cesta 25,1000 Ljubljana. Nepravilno ali nepopolno izpolnjene prijave bodo 
vrnjene v dopolnitev. 
 
Vsaka ekipa mora prijaviti elektronski naslov, preko katerega bo potekala korespondenca med 
tekmovanjem (v kolikor ga vodja ekipe nima, prijavite od drugega člana/igralca ekipe)! 
 
PRIJAVNINA: 
Prijavnina znaša 200,00 € na ekipo (člani in abrahamovci). 
Nakazilo sprovede na TRR: SI56 0310 2100 0544 526; SKB banka d.d., sklic številka 100-2. 
Naslov: Športna zveza Ljubljane, Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana. 
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LJUBLJANSKE REKREATIVNE LIGE 

v malem nogometu 2020 

 

Ekipe, ki bodo igrale za Bežigradom, imajo od 17. ure naprej na 

Vodovodni cesti brezplačno parkiranje. 

 

 
 

 

 

 
 
NAGRADE: 
Najboljše tri ekipe vsake skupine in najboljše štiri ekipe končnice prejmejo pokale, katere podeljuje 
Mestna občina Ljubljane. Podelitev bo na vsakoletni prireditvi ob razglasitvi najboljših športnikov 
Ljubljane v Festivalni dvorani. 
 
VSAKA EKIPA, UDELEŽENKA LETNE REKREATIVNE LIGE, PREJME NASLEDNJE UGODNOSTI: 
 

- kupon, ki ob naročilu in plačilu 1 meter piva (10 x 0,3l), dobijo drugi 1 meter piva zastonj (v lokalu 
Športnega centra Triglav), 
 

- brezplačni kupon za eno uro uporabe dvorane Športni center Triglav, (kontakt: Boštjan Pungrčar, 
bostjan.pungrcar@siol.net, tel. št.: 041 726 872) 
 

- kupon s 50% popustom za eno uro uporabe dvorane Športni center Triglav, (kontakt: Boštjan 
Pungrčar, bostjan.pungrcar@siol.net, tel. št.: 041 726 872) 

 
Ure uporabe dvorane se lahko koristijo v prostih terminih v času od 1. junija 2020 do 31. maja 2021. 
 
Vse naštete ugodnosti prejme ekipa po plačilu prijavnine, ob začetku tekmovanja. 
 
URADNA SPLETNA STRAN: 
Razporedi, rezultati, propozicije, sklepi in obvestila bodo objavljeni na uradni spletni strani  

www.sctriglav.si. 
Podatki iz drugih spletnih strani niso uradni in se pri morebitnih ugovorih ne upoštevajo. 

 

 

Dodatne informacije: 

- po telefonu 040 241 561 (Klemen Sodržnik), 

- po elektronski pošti: klemen.sodrznik@siol.net 

- osebno vsak delovnik do 14.00 ure v Športnem centru Triglav, Vodovodna 25. 
 
 

 

 
Priloga: 

- prijavnica 

 
Športna zveza Ljubljane 

sekretar: 

Aleš Remih l.r. 
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