VIKEND ZIMSKA LIGA 2021/2022
v dvoranskem nogometu
za pokal Športne zveze Ljubljane

Športna zveza Ljubljane v sodelovanju s Športnim centrom Triglav organizira zimsko
ligo v dvoranskem nogometu za sezono 2021/22.

SISTEM TEKMOVANJA:
Tekmovanje bo potekalo po turnirskem načinu (skupno šest turnirjev). Na podlagi
razvrstitve posamezne ekipe, bo ekipa za svojo uvrstitev, na vsakem turnirju posebej,
prejela določeno število točk.
Zmagovalec zimske lige je ekipa, ki nabere največ točk do zaključka zadnjega turnirja.
Razglasitev zmagovalca bo potekala na zadnjem turnirju v mesecu maju.
Vsa določila bodo opredeljena v Propozicijah, ki so sestavni del razpisa in bodo objavljene
na spletni strani www.sctriglav.si.

KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA:
Tekmovanje bo potekalo v dvorani Športni center Triglav ob sobotah ali nedeljah.
Tekmovanje ne poteka med prazniki.
DATUMI TURNIRJEV:
- nedelja, 13.2.2022
- sobota, 5.3.2022
- sobota, 19.3.2022
- nedelja, 3.4.2022
- sobota, 23.4.2022
- sobota, 7.5.2022

PRAVILA IGRE - ŠTEVILO IGRALCEV:
Igra se po pravilih futsal NZS. Sistem 5 + 1, na stranski out, brez akumuliranih prekrškov,
z manj odbojno žogo.
- Za vsako ekipo lahko nastopa največ 15 igralcev.
- Vsaka ekipa lahko prijavi največ 3 nove igrale, ki pred tem še niso nastopili za
nobeno ekipo, vendar do predpisane kvote skupno 15 igralcev;
-

Npr.: če na prvem turnirju ekipa prijavi 12 igralcev, lahko prijavi v nadaljevanju še največ 3
igralce, lahko tudi enega na drugem turnirju, enega novega na tretjem turnirju in enega
novega na četrtem turnirju in podobno.

Prestopi igralcev niso dovoljeni!
Vsi igralci v tem tekmovanju nastopajo na lastno odgovornost.

PRIJAVE:
Prijave posredujte najpozneje do petka, 4. februarja 2022 do 10. ure
Prijave morajo biti v pismeni in elektronski obliki, popolne in čitljive.
Prijava je popolna, če vsebuje:
izpolnjeno prijavnico z vsemi podatki (ime ekipe, naslov, telefon, davčna številka, žig…);
kopijo potrdila o vplačilu prijavnine ali žigosano naročilnico za izstavitev računa
Prijavo posredujete na elektronski naslov: klemen.sodrznik@siol.net ali po pošti na naslov Športni center
Triglav, 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)!

VIKEND ZIMSKA LIGA 2021/2022
v dvoranskem nogometu
za pokal Športne zveze Ljubljane

PRIJAVA IGRALCEV:
Spisek igralcev nam posredujete ob prijavi vaše ekipe (pred začetkom prvega turnirja). Prav tako bo potrebno
oddati spisek igralcev pred vsakim turnirjem za igralce, ki bodo tekmovali.

V Zimski ligi v dvoranskem nogometu lahko sodelujejo zgolj tekmovalci, ki izpolnjujejo pogoj
PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

PRIJAVNINA:
Prijavnina znaša 220,00 € na ekipo. V znesku je upoštevan 9,5% DDV.
Nakažete jo na TRR: SI56 0400 1005 0481 408; pri NKBM d.d.,
namen plačila »uporaba dvorane za zimsko ligo 2021/22«.
Naslov: Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25, 1000 Ljubljana.

NAGRADE:
Najboljše štiri ekipe posamičnega turnirja prejmejo pokale.
Najboljše štiri ekipe Zimske lige prejmejo velike pokale in vrednostni bon za gostinske storitve v
lokalu Športni center Triglav:
1. mesto: 200€
2. mesto: 150€
3. mesto: 100€
4. mesto: 50€

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

URADNA SPLETNA STRAN: www.sctriglav.si
Razporedi, rezultati, propozicije, sklepi in obvestila bodo objavljeni na spletnih straneh.
Podatki z 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. ure v Športnem centru Triglav, Vodovodna 25.

priloga:
prijavnica

Športni center Triglav
direktor:
Aleš Remih l.r.

