
NOGOMETNO DRUŠTVO ND DRAVINJA 
 

 
 
organizira zimske turnirje na umetni travi in na odboj  za selekcije U7, U8, U9, U10, 
U13, U14, U15, U17 in U19. Turnirji se bodo odvijali v športni dvorani v Slov. Konjicah 
NA UMETNI TRAVI  in sicer: 
 

 petek, 26.12.2014 od 14:00 – 18:00  za selekcijo U7 (letnik 2008 in mlajši) 

 sobota, 27.12.2014 od 8:00 – 14:00  za selekcijo U8 (letnik 2007 in mlajši) 

 sobota, 27.12.2014 od 15:00 – 21:00  za selekcijo U9 (letnik 2006 in mlajši) 

 nedelja, 28.12.2014 od 8:00 – 14:00  za selekcijo U10 (letnik 2005 in mlajši) 

 nedelja, 28.12.2014 od 15:00 – 21:00  za selekcijo U13 (letnik 2002 in mlajši) 

 ponedeljek, 29.12.2014 od 8:00 – 14:00 za selekcijo U14 (letnik 2001 in mlajši) 

 ponedeljek, 29.12.2014 od 14:00 – 21:00 za selekcijo U17 (letnik 1998 in mlajši) 

 torek, 30.12.2014 od 8:00 – 14:00 za selekcijo U15 (letnik 2000 in mlajši) 

 torek, 30.12.2014 od 15:00 – 21:00 za selekcijo U19 (letnik 1996 in mlajši) 
 
Na posameznem turnirju bo nastopilo največ 12 ekip. Posamezna ekipa lahko šteje 10 
članov in 2 spremljevalca. V vseh kategorijah se bo igralo na umetni travi, po sistemu 
5+1 (U7, U8, U9 in U10) in po sistemu 4+1 (U13, U14, U15, U17 in U19) ter na odboj in 
gole velikosti 5x2m. Kotizacija za ekipo znaša 70 € in se plača na dan turnirja pred 
začetkom tekem, ali pa na račun ND DRAVINJA št: 06000 – 1525878296, Banka Celje 
d.d.  
Ekipe, ki bodo kotizacijo poravnale preko računa morajo na turnir prinesti potrdilo o 
plačilu.  
 
VSI UDELEŽENCI TURNIRJA PREJMEJO TOPEL OBROK HRANE IN PIJAČO.  
 
NAGRADE:  
- pokal za 1.mesto, 2.mesto, 3.mesto 
- medalje za igralce za 1.mesto, 2.mesto, 3.mesto 
- pokal za najboljšega igralca, strelca in vratarja 
 

Podrobnejša navodila, izžrebane skupine, kot tudi razpored tekem, vam bomo poslali 
naknadno.  
Prijave na turnir na e-mail: nd.dravinja@gmail.com  
Podrobnejše informacije na voljo na GSM: 00386 41 628 892 – g. Matej  
 
Upamo, da se zagotovo vidimo in Vas športno pozdravljamo! 
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