ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE
Področni center Posavje
Černelčeva 10, Brežice
tel.: 07 49 93 470, GSM 041 773 525
fax: 07 49 93 471
e-pošta: ivan.gerjevic@zsport-brezice.si

Datum: 06.06.2016
RAZPIS
PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V NOGOMETU
za učence letnik 2002 in mlajše
TERMIN

: četrtek, 24. november 2016 ob 12. uri

KRAJ TEKMOVANJA : Sevnica- skupina A , Radeče- skupina B
PRAVICA UDELEŽBE : prvo in drugouvrščena ekipa iz občinskih prvenstev in sicer :
1. OŠ „Marjana Nemca“ Radeče
2. OŠ „Sava Kladnika“ Sevnica
3. OŠ Tržišče
4. 1. uvrščena ekipa Krško
5. 2. uvrščena ekipa Krško
6. OŠ »Jožeta Gorjupa« Kostanjevica
7. OŠ Velika Dolina
8. OŠ Artiče
PRIJAVE
:
šole morajo potrditi udeležbo in poslati prijavo ekipe na obrazcu 2 in 2a
(brez slik ) objavljenim v reviji Šport mladih-Informator 1 na naslov področnega centra
najkasneje do torka, 22.novembra 2016 . Na podlagi prijav bo opravljeno žrebanje in pripravljen
razpored tekem, ki ga boste prejeli na šole po e-pošti .
PRAVILA TEKMOVANJA:
- igra se po pravilih nogometne igre za šolska tekmovanja 4 + 1 ( glej Informator ) ,
- sistem tekmovanja in igralni čas bo določen glede na število prijavljenih ekip,
- ekipe bodo razdeljene v dve skupini po 4 ekipe ; v primeru popolne udeležbe; znotraj
posamezne skupine igrajo ekipe najprej vsaka z vsako, nato se drugoouvrščeni ekipi skupin
pomerijo v finalu za 3. mesto in prvouvrščeni ekipi skupin za 1. mesto,
- žrebanje skupin bo v torek, 22.11.2016 ob 12. uri, glede na dospele prijave. Žreb je delno
dirigiran, tako da v isti skupini ne morejo igrati dve ekipi iz iste občine.
NAGRADE : tri prvouvrščene ekipe prejmejo pokale, ostale ekipe diplome. Priznanja prejme tudi
najboljši igralec, vratar in strelec tekmovanja.
Prvouvrščena ekipa se uvrsti na četrtfinale državnega šolskega prvenstva – skupina D.
V vednost:
- NZS, g. Rajko Korent
- šole s pravico udeležbe
- ŠZ Krško, KŠTM Sevnica

Vodja področnega centra:
Ivan Gerjevič, prof.

