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VIKEND ZIMSKA LIGA LJUBLJANE 
v dvoranskem nogometu za pokal 
Športne zveze Ljubljane 2021/22

KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA:
- dvorana Športni center Triglav (Vodovodna 25),
- od novembra 2021 do aprila 2022
- sobota in nedelja
- ure:  v popoldanskem času
- tekmovanje ne poteka med prazniki.

PRAVILA:
- sistem 5 +1,
- pravila igre za futsal NZS,
- na stranski out,
- brez akumuliranih prekrškov,
- manj odbojna žoga,
- igr alni čas 2 x 20    minut,

MINIMALNO ŠTEVILO PRIJAVLJENIH
EKIP JE 8

NAČIN TEKMOVANJA:
Način tekmovanj je ligaški  . Sistem in končnica se 
bosta določila naknadno.

Vsaka ekipa odigra na celotnem tekmovanju 
najmanj 12 tekem. V primeru, da se prijavi 
manj kot 8 ekip, se tekmovanje ne izvede.

ŠTEVILO IGRALCEV:
Za vsako ekipo lahko nastopa največ do       15 
igralcev. 

Prijava do največjega dovoljenega števila igralcev je 
možna do zadnjega kroga rednega 
dela tekmovanja. Vsak prijavljeni igralec mora v 
ligaškem delu tekmovanja odigrati 
vsaj eno tekmo! 

Vsak igralec lahko nastopa samo za eno 
in isto ekipo! 

Prestopi igralcev niso dovoljeni!
Nastop igralcev je na lastno odgovornost.

PRIJAVE:
Prijave je potrebno posredovati v pismeni obli             ki 
DO PONEDELJKA,  1.  NOVEMBRA  2021 (do žreba). 
Kasnejše prijave ne bodo upoštevane       !Prijave ekip 
je potrebno posredovati: 

- po pošti na  naslov:
Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25, 
1000 Ljubljana, tod  a s poštnim žigom do 
vključno     ponedeljka ,  1. novembra 2021
- po e-mailu klemen.sodrznik@siol.net,
- v pisarni Športnega centra Triglav   od
ponedeljka do petka od 8. do 16. ure,
- v lokalu Športnega centra Triglav vsak dan od
16. do 23. ure.

Ekipe, ki do  pričetka lige ne poravnajo 
prijavnine, ne bodo  imele pravico tekmovati!

Prijavnica za ekipo je v prilogi razpisa. 
Igralce prijavite pred prvim nastopom.

RAZPORED:
Razpored tekem bo objavljen najkasneje v 
sredo, 3. novembra 2021.

FINANČNE OBVEZNOSTI  EKIP:
Ob prijavi je potrebno poravnati finančne 
obveznosti v znesku 350 € za vsako ekipo. 
V znesku je upoštevan 9,5 % DDV.

Finančne obveznosti se poravna v Športnem 
centru Triglav, Vodovodna 25, 1000 Ljubljana 
ali na transakcijski račun  številka: SI56 – 0400 
- 1005 - 0481 - 408, pri NKBM d.d., namen 
vplačila: »uporaba dvorane za zimsko ligo 
2021/22«.

NAGRADE:
POKALI IN PRAKTIČNE NAGRADE:
Najboljše štiri ekipe prejmejo pokale in 
vrednostni bon za gostinske storitve v lokalu 
Športnega centra Triglav:

1.mesto: 200€
2.mesto: 150€
3. mesto: 100€
4. mesto 50€

INFORMACIJE: 
- 040/241-561 (Klemen Sodržnik),
- 01/ 566 12 41 (Športni center Triglav);
- 01/ 566 12 40 (fax).

IZVEDBO LIGE SOFINANCIRA 
MESTNA OBČINA LJUBLJANE

ČLANI
VETERANI (letnik 1984 in starejši)




