
 

        
 3. SUMMER FUTSAL FEST 

           KOPER 2020 

  Razpis mednarodnega futsal festivala 

       Preživite vroče poletje v dobri družbi! 
 

Igrišča: ŠD Burja in zunanje igrišče ŠC Škofije, od 04. do 12. julija 2020   

Organizator: KMN Bronx Škofije  

Način tekmovanja: kvalifikacije po skupinah in finalni del na izločanje do končnega zmagovalca. 
Vsaka selekcija bo svoj celoten turnir odigrala v enem dnevu.   

Informacije o turnirju:  

- Futsal turnirji v 11 različnih kategorijah. Maksimalno število igralcev v ekipi: 12 

- 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 veteranski kategoriji. 

- 50% znižana prijavnina. Tokrat le 50,00 Eur za ekipo 

- Dodatni popusti za klube, ki na turnir prijavijo več ekip v kategorijah U7, U9, U11, U13, 

U15, U17 in U19. Prva ekipa 50€, druga ekipa 40€, tretja ekipa 30€, ostale ekipe 30€. 

- Ob plačilu prijavnine je ekipa upravičena do gratis pijače za 12 igralcev. 

- Organizator bo nastopajočim omogočil ugoden nakup hrane (pizze in roštilj) 

 

Predviden čas tekmovanja in kategorije: 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb v urniku ter do odločitve o lokaciji igranja. V primeru 

velikega števila ekip v posamezni kategoriji ali večjega števila tekem od predvidenih si organizator 
pridržuje pravico reguliranja igralnega časa v smislu krajšanja igralnega časa tekem ali igranja 
tekem brez polčasa.  

 

Datum Dan Termin Selekcija 

04.07.2020 Sobota Od 09.00-22.00 Veterani + 45 

05.07.2020 Nedelja  Od 09.00-22.00  U7 in U9 

06.07.2020 Ponedeljek  Od 11.00-22.00  U11 

07.07.2020 Torek  Od 11.00-22.00  U13 

08.07.2020 Sreda  Od 11.00-22.00  U15 

09.07.2020 Četrtek  Od 11.00-22.00  U17 

10.07.2020 Petek  Od 11.00-22.00 U19 

11.07.2020 Sobota  Od 09.00-22.00  Veterani + 35 

12.07.2020 Nedelja  Od 09.00-22.00  Člani in ženske 

 

 

 



 

Povezava:  www.fcbronx.si  

Prijave: do četrtka 02.07.2020 do 20.00 ure, ko bo tudi žrebanje v ŠD Burja Škofije 
 

Kontakti: marko.hrvatin2@gmail.com , info@fcbronx.si , dvorana.skofije@siol.net ,  

031-748-781 (Marko Hrvatin), 041-338-996 (Željko Stanič), 041-756-456 (Goran Stanić),  
 

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.  
 

Veteranski turnir +35   

Igra se po pravilih malega nogometa (5+1). Sistem igranja se določi ob žrebanju in se 
prilagodi številu prijavljenih ekip. Igralci morajo v letu tekmovanja dopolniti 35 let (letnik 
1985 in starejši). Igra se z odbojno žogo velikosti 5.  
 

Veteranski turnir + 45 (5+1) 

Enako kot pri veteranih +35. Igralci morajo v letu tekmovanja dopolniti 45 let (letnik 1975 

in starejši). 
 

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 (letnik 2013 in mlajši) 

Igra se po prilagojenih pravilih NZS. Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.  

Igra se z odbojno žogo velikosti 4. 
 

Turnir U-9 (letnik 2011 in mlajši) 

Igra se po pravilih NZS. Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip. Igra se z 

odbojno žogo velikosti 4. 
 

Turnir U-11 (letnik 2009 in mlajši) 

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

Turnir U-13 (letnik 2007 in mlajši) 

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

Turnir U-15 (letnik 2005 in mlajši) 

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

Turnir U-17 (letnik 2003 in mlajši) 

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

Turnir U-19 (letnik 2001 in mlajši) 

Igra se po pravilih Futsala (4+1). Sistem igranja se prilagodi številu prijavljenih ekip.  
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Prijave:  
Vse zainteresirane ekipe se lahko prijavijo na priložene telefonske številke ali elektronske 
naslove. Prijavnine se morajo obvezno poravnati ob uradni prijavi ekipe.  
 

Prijave in dokazila o plačilu prijavnine je treba oddati do vključno četrtka 02. julija 2020 
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.  
 

Organizator bo pri žrebanju upošteval samo ekipe s plačano prijavnino.  
 

Žrebanje:  
Žrebanje bo v četrtek, 02. julija, ob 20.00 uri 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 z UPN nalogom (namen nakazila »Prijavnina za Summer futsal fest Koper 
2020«, prejemnik »KMN Bronx, Zg. Škofije 99, Škofije«.  

Št.tr. računa SI56 1010 0003 5099 251. Na nalogu naj bodo izpisani vsi podatki, ki so 

potrebni za nemoteno izstavitev računa.  
 

Prijavnino lahko najbolj enostavno poravnate tudi v gotovini. O izvedbi plačila se 
uskladimo. 
 

Prijavnina: 
Znaša 50 Eur za vsako prijavljeno ekipo s popusti za klube z več prijavljenimi ekipami v 

mladinskih kategorijah. V prijavnino so vštete vse bonitete zapisane v uvodu razpisa. 
 

Nagrade: 

V vseh kategorijah prejmejo štiri najbolje uvrščene ekipe pokale.  

V vseh kategorijah prejmejo nagrade tudi najboljši igralec, vratar in strelec 
zaključnega dela turnirja. 

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:   

031-748-781  Marko Hrvatin  

041-338-996  Željko Stanič    

041-756-456  Goran Stanić    

 

Škofije, 20. junij 2020 
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