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1. SPLOŠNI PODATKI O PROJEKTU 

 

 

 

NASLOV PROJEKTA PRVENSTVENI UVODNIK - KRŠKO 2011 

IZVAJALEC PROJEKTA ND POSAVJE KRŠKO - NŠ NK KRŠKO    

DATUM IZVEDBE PROJEKTA 19. in 20.03.2011 

KRAJ IZVEDBE PROJEKTA igrišči z umetno in naravno travo - kompleks ŠPORTNI PARK KRŠKO  

CILJNA SKUPINA Selekcija U10 Dečki in deklice l. 2000 in mlajši ter U12 l. 1998 in mlajši 

KONTAKTNE OSEBE IZVAJALCA 
U10 Anţe Urbanč 040-231-392; U12 Amel Nadarević 070-341-428;   in 

Luka Šebek 040 551 511 
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2. PREDSTAVITEV MEDNARODNEGA NOGOMETNEGA TURNIRJA GUBEC OPEN - KRŠKO 2010 

 

 

PRIČETEK TURNIRJA    ob 9:30 uri 

IGRALNI ČAS    1 x 20 min 

SISTEM TEKMOVANJA  tekme po skupinah s štirimi udeleţenci, dva prvo uvrščena napredujeta v ¼ 

finale, razigravanja do finala s tekmami za razvrstitev od 1. - 4. mesta; 

 

UDELEŢBA NA TURNIRJU  

Na turnir bodo povabljene vsi nogometni klubi iz področja MNZ Celje oz. njihove ekipe U10 in U12. Ob tem bodo 

povabljeni še drugi slovenski klubi s katerimi je v preteklosti sodelovala NŠ NK Krško. Na turnir bodo povabljene tudi 

bliţnje ekipe iz Hrvaške. Klubi bodo obveščeni o turnirju preko telefona oz. njihovih e-mail naslovov. Na turnir se 

lahko ekipe prijavijo preko izpolnjene prijavnice poslane po e-mailu ali po pošti.  

Klubi morajo poravnati prijavnine sedem dni po zaključenem turnirju oz. ko prejmejo račun na svoj naslov ali v 

gotovini na samem turnirju.   

     

KRATKA PREDSTAVITEV TURNIRJA 

Turnir je namenjen pripravi selekcij U10 in U12 na sezono, ki se začne kmalu po izvedenem turnirju. Tako dobijo 

trenerji ekip dober vpogled v stanje njihovih ekip pred začetkom sezone. S tem laţje načrtujejo kaj je še potrebno 

popraviti pred samim začetkom tekmovalnega dela sezone. Ob tekmovalnem značaju turnirja je poudarek tudi na 

medsebojnem druţenju in tkanju novih vezi med igralci in vodstvom sodelujočih nogometnih klubov. Turnir je tudi 

lepa priloţnost, da naveţemo tesnejše stike s starši, ki bodo v veliko pomoč pri pripravi turnirja. 

Tekmovalni del turnirja je razdeljen v dve tekmovalni kategoriji in sicer U10 in U12. V vsaki kategoriji bo sodelovalo 

16 ekip oz. odvisno od števila prijav. Vsak klub ima pravico prijaviti tudi več ekip na posamezni turnir.  

Tekmovanje bo potekalo hkrati na dveh igriščih. Igrišča bodo postavljena po velikem igrišču z umetno travo ob 

stadionu.  

Igralni čas je razporejen na 1x20 minut igre za posamezno tekmo. Tekme si sledijo v razmikih po 25 minut. 
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POTEK TURNIRJA 

 

Ţelja organizatorja je, da turnir poteka tekoče po razporedu brez prevelikih vmesnih odmorov. Odmori pri 

razigravanju so kratki oz. se dogovorijo na samem turnirju glede na predhodnji razpored in sicer pred ¼ finali, ½ 

finaloma in finalom.  Tako se da moţnost ekipam za dodaten počitek in organizatorju moţnost za tekoče urejanje 

organizacijskih zadev. 

 

9:15   Prihod ekip 

9:30 - 11:50 predtekmovanje 1. In 2. skupine 

12:00 - 14:15 predtekmovanje 3. In 4. skupine  

14:20 - 14:40 1. dve tekmi četrtfinala 

14:45 - 15:05 2. dve tekmi četrtfinale 

15:15 - 15:35 ½ finale 

15:50 - 16:10 finale za 1. in 3. mesto 

16:20   zaključek turnirja z razglasitvijo rezultatov   

 

 

LEPO VABLJENI V KRŠKO !!! 

 

 

Pripravil: 

Luka Šebek in Rok Zorko 
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PRIJAVNICA 
 

PREDPRVENSTVENI TURNIR - KRŠKO 2011 

U10 in U12 
 
OSNOVNI PODATKI O KLUBU 

 

IME KLUBA OZ. EKIPE  

KONTAKTNA OSEBA  

TELEFON  

E-MAIL  

INTERNETNA STRAN  

 
Za turnir, ki bo odigran v Krškem v soboto 02.03.2011 (turnir U10) in nedeljo 03.03.2011 (turnir U12) s pričetkom ob 

9:30 uri prijavljamo naslednje ekipe z naslednjimi višinami prijavnin: 

 

ŠT. STAROSTNA KATEGORIJA IME EKIPE PRIJAVNINA ZA EKIPO 

1   40 EUR 

2   30 EUR 

3   20 EUR 

4   20 EUR 

5   10 EUR 

6   10 EUR 

 

V polje starostna kategorija vpišite starostno kategorijo v kateri bo ekipa nastopala (U10 ali U12). V okenček ime ekipe 

vpišite ime ekipe (primer: NK Sevnica B). V zadnjem stolpcu imate na voljo pregled višine prijavnin za vsako 

prijavljeno ekipo. Višina prijavnine za prvo prijavljeno na turnir je 40 EUR, za drugo 30 EUR in za vsako naslednjo po 

20 EUR. Število ekip velja za obe starostni kategoriji skupaj. Tako je strošek posameznega kluba v primeru treh 

prijavljenih ekip na turnirju 90 EUR. 

 

IZJAVA 

 

V imenu NK ______________________ izjavljam, da bomo prijavnino za ______ ekipe v višini __________ EUR bomo 

poravnali na predloţeni TRR društva ND Posavje Krško v roku sedem dni pred pričetkom turnirja.  

         Podpis zakonitega predstavnika 

         __________________________ 


