Največji primorski malonogometni turnir
Razpis 20. turnirja

Festival malega nogometa: Koper 2018
Preživite zaključek leta v dobri družbi
Športna dvorana: »Burja« Škofije, od 15. do 26. decembra 2018
Organizator: KMN Bronx Škofije
Način tekmovanja: kvalifikacije in finalni del. Ekipam, ki prihajajo izven obalno kraškega območja bo
omogočeno igranje tekem v enem dnevu.
Informacije o turnirju:
-

Igralni čas prilagojen selekcijam po starosti in številu tekem v skupini

-

Zagotovljene najmanj 3 (tri) tekme za vsako sodelujočo ekipo v mlajših kategorijah in najmanj 2
(dve) tekmi v članski in veteranskih kategorijah

-

Popusti za klube, ki na turnir prijavijo več ekip v kategorijah U7, U9, U11, U13, U15, U17 in U19.
Prva ekipa 70 €, druga ekipa 60 €, tretja ekipa 50 €, ostale ekipe 50 €.

-

Ob plačilu prijavnine je ekipa upravičena do gratis hrane za do max 15 oseb

Predviden čas tekmovanja in kategorije
Organizator si pridržuje pravico do sprememb urnika. Organizator si v primeru velikega števila ekip v
posamezni kategoriji ali večjega števila tekem od predvidenih pridržuje pravico reguliranja igralnega časa v
smislu krajšanja igralnega časa tekem ali igranja tekem brez polčasa.
Datum
15.12.2018

Dan
Sobota

Termin
Od 09.00-12.00
Od 12.00-14.30
Od 14.30-17.30
Od 17.30-22.00
Od 09.00-14.00
Od 14.30-16.00
Od 16.00-23.00
Od 15.00-23.00

Selekcija
Rezerva U7 in U9
Igrajmo se nogomet: punčke
Igrajmo se nogomet: fantki
V+55
U7 in U9
Tekma Bronx U19
V+35
Predtekmovanje: Člani 4+1 ali Mlajše selekcije

16.12.2018

Nedelja

17.12.2018

Ponedeljek

18.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
22.12.2018

Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota

Ponedeljek

Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od

Predtekmovanje: Člani 4+1
Predtekmovanje: Člani 4+1
Predtekmovanje: Člani 4+1
Predtekmovanje: Člani 4+1
U11
Tekma Bronx U17
V+45
U13
Tekma Bronx U15
U17
U15 in U19

23.12.2018

Nedelja

24.12.2018
25.12.2018

Torek

Prosto

Božič

26.12.2018

Sreda

Od 09.00-23.00

Ženske in člani 4+1 finalni Finalni del

15.00-23.00
15.00-23.00
15.00-23.00
15.00-23.00
09.00-16.00
16.30-18.00
18.00-23.00
09.00-14.00
14.30-16.00
16.00-23.00
09.00-21.00

ali
ali
ali
ali

Mlajše
Mlajše
Mlajše
Mlajše

selekcije
selekcije
selekcije
selekcije

Povezava: www.fcbronx.si
Prijave: do četrtka 13.12.2018 do 19.00 ure, ko bo tudi žrebanje
Informacije: info@fcbronx.si , dvorana.skofije@siol.net, marko.hrvatin2@gmail.com
Tel: 041/338-996 (Željko), 031/748-781 (Marko), 041/756-456 (Goran),
031/433-268 (Marjan), dekleta 040/186-246 (Peter).

Članski turnir (4+1 Futsal)
Igra se po pravilih Futsala. Sistem igranja kvalifikacijskih turnirjev in uvrščanja na finalni turnir bo prilagojen
številu prijavljenih ekip in bo določen ob žrebanju. Predtekmovanje se igra med tednom zvečer.

Veteranski turnir +35 (5+1)
Igra se po pravilih malega nogometa (5+1). Sistem igranja se določi ob žrebanju in se ga prilagodi številu
prijavljenih ekip. Igralci morajo v letu tekmovanja dopolniti 35 let (letnik 1983 in starejši).

Veteranski turnir +45
Igra se po pravilih malega nogometa (5+1). Sistem igranja se določi ob žrebanju in se ga prilagodi številu
prijavljenih ekip. Igralci morajo v letu tekmovanja dopolniti 45 let (letnik 1973 in starejši).

Veteranski turnir +55
Igra se po pravilih malega nogometa (5+1). Sistem igranja se določi ob žrebanju in se ga prilagodi številu
prijavljenih ekip. Igralci morajo v letu tekmovanja dopolniti 55 let (letnik 1963 in starejši). V primeru, da so
za veteranski turnir +55 prijavljene manj kot tri ekipe, se jih uvrsti v veteranski turnir +45.

Turnir ženskih ekip
Igra se po pravilih Futsala (4+1). Sistem igranja se določi ob žrebanju in se ga prilagodi številu prijavljenih
ekip.

Turnir U-7
Igra se po prilagojenih pravilih NZS. Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Turnir U-9
Igra se po pravilih NZS. Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Turnir U-11
Igra se po pravilih Futsala (4+1). Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Turnir U-13
Igra se po pravilih Futsala (4+1). Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Turnir U-15
Igra se po pravilih Futsala (4+1). Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Turnir U-17
Igra se po pravilih Futsala (4+1). Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Turnir U-19
Igra se po pravilih Futsala (4+1). Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.

Prijave:
Prijave in dokazila o plačilu prijavnine je treba oddati do vključno 13. decembra 2018, in to po e-pošti
dvorana.skofije@siol.net ali info@fcbronx.si. Prijave brez dokazila o plačani prijavnini ne bodo veljale.
V prijavi se navede ime ekipe in za katero kategorijo se prijavlja ter ime in priimek kontaktne osebe ter
njegovo telefonsko številko. Obvezne telefonske predprijave (tel. 041/338-996 in 031/433-268) do 14.
decembra 2018.
Prijavnino bo mogoče ob predhodnem dogovoru z vodstvom turnirja poravnati tudi na dan žrebanja,
13. decembra, med 18.30 in 19.00, v pisarni športne dvorane Burja.
Organizator bo pri žrebanju upošteval samo tiste prijave, ki bodo opremljene z dokazilom o plačani
prijavnini.
Žrebanje:
Žrebanje bo v četrtek, 13. decembra, ob 19.00 v Športni dvorani Burja na Škofijah. Informacija o
opravljenem žrebu in predvidenem poteku turnirjev bo objavljena v časopisih, na spletni strani:
www.fcbronx.si in drugih spletnih portalih.
Plačilo prijavnine:
Plačilo s položnico (namen nakazila »Prijavnina za turnir Koper 2018«, prejemnik »KMN Bronx, Zg.
Škofije 99, Škofije«, številka tr. računa SI 56 1010 0003 5099 251. Na položnici naj bodo izpisani vsi
podatki, ki so potrebni za nemoteno izstavitev računa. Prijavnino lahko poravnate tudi v gotovini. O načinu
izvedbe plačila se uskladimo.
Prijavnina:
Članski turnir (futsal): 100 €, veteranski turnirji +35, +45 in +55 (5+1): 100 €, turnir ženskih ekip: 50 €,
turnirji: U7, U-9, U-11, U-13, U-15, U-17 in U-19: 70 €.
V priavnino je všteta hrana za vsako ekipo do maksimalno 15 oseb.
Nagrade:
V vseh kategorijah prejmejo štiri najbolje uvrščene ekipe pokale in praktične nagrade. V kategorijah:
igrajmo se nogomet, U7 in U9 prejmejo dodatno vsi udeleženi igralci še spominske medalje.
Zmagovalec članskega turnirja 4+1 bo nagrajen tudi z velikim prehodnim pokalom.
V vseh kategorijah prejmejo nagrade tudi najboljši igralec, vratar in strelec zaključnega dela turnirja.
Dodatno bomo poskrbeli še za veliko posameznih nagrad v mlajših kategorijah
Poseben veliki prehodni pokal bo prejel klub (ekipa), ki bo najboljši v seštevku uvrstitev vseh mlajših
kategorij od U7 do U19. Način točkovanja bo organizator objavil, ko bo znan končni seznam udeležencev.
Nagrajujejo se uvrstitve in ne število sodelujočih ekip.

Informacije: info@fcbronx.si , dvorana.skofije@siol.net, marko.hrvatin2@gmail.com
Tel: 041/338-996 (Željko), 031/748-781 (Marko), 041/756-456 (Goran),
031/433-268 (Marjan), dekleta 040/186-246 (Peter).

Škofije, 05. december 2018

