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VABILO NA NOGOMETNI TURNIR ZA MLAJŠE SELEKCIJE-novi termini 

NK KEMA Puconci bo v sklopu delovanja Nogometne šole KEMA Puconci, 31.avgusta   

organizirala poletni nogometni turnir za mlajše selekcije na prostem in sicer : 

V soboto, 31. avgusta od 8.00-13.00 

selekciji U9 (letnik 2011 in mlajši) ter U11(letnik 2009 in mlajši)  

v soboto, 31.avgusta 0d 14.00-19.00 

selekcija U13 (letnik 2007 in mlajši)   

 

Nekaj osnovnih pravil: 
 
 
 
U9 
Ekipa šteje 7 igralcev (vratar + 6 igralcev v polju) ), največje število prijavljenih igralcev je12. 
- Igrišče je velikosti 40 m x 20 m in je označeno s plastičnimi markerji. 
- Goli so velikosti 3 x 2 m. 
 
U11 
Ekipa šteje 7 igralcev (vratar + 6 igralcev v polju), največje število prijavljenih igralcev je12. 
- Igrišče je velikosti 36 – 40 m x 18 – 22 m in je označeno s plastičnimi markerji. 
- Goli so velikosti 3 x 2 m.  
 
U13 
Ekipa šteje 9 igralcev (vratar + 8 igralcev v polju) največje  število prijavljenih igralcev je14. 
- Igrišče je velikosti 50 m x 36 m in je označeno s plastičnimi markerji. 
- Goli so velikosti 5 x 2 m.  
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Za vse kategorije: 
 
- V prvem delu se bo v vseh kategorijah igralo v skupinah od 3-5 ekip v skupini, odvisno od 
prijav. V nadaljevanju pa na izpadanje, za končna mesta . 
- V vsaki kategoriji bodo najboljše ekipe nagrajene s pokali in praktičnimi nagradami, prav 
tako bosta izbrana najboljši igralec in vratar turnirja za posamezno kategorijo. 
- Število menjav igralcev ni omejeno in se izvaja na sredini igrišča. Menjani igralec zapusti 
igralno površino in šele zatem lahko vstopi v igro novi igralec. 
- Strel iz kota se izvaja z nogo. 
- Out se izvaja z roko. 
- Dodatna pravila in pojasnila pa boste prejeli pred začetkom turnirja, določena bo tudi 
komisija, ki bo odločala o vseh dodatnih nejasnostih, ozir. Pritožbah. 
 
Prijava: 
 
Prijavnina na ekipo bo znašala 60 eurov, pri tem bo zajetih toliko malic, kolikor je največje 
število prijavljenih igralcev. Tretja  prijavljena ekipa za isti klub je oproščena prijavnine. Ekipe 
se prijavijo na podlagi izpolnjene prijavnice, poslane na e-mail:  robert.matis@siol.net  in 
kuhar.andrej@siol.net. 
Prijavnina mora biti poravnana do 25.8.2019 na TRR: SI56  02496-0089242439 (NLB). 

Nogometna šola KEMA Puconci ima nekaj letno tradicijo, prav tako pa je v zadnjem obdobju 
v vseh selekcijah zabeležila nekaj odmevnih uspehov, tako v ligaškem delu, kot tudi na zimskih 
in poletnih turnirjih. Zato želimo v vodstvu kluba narediti korak naprej ter organizirati odmeven 
turnir za vse mlajše selekcije, s katerimi trenutno delamo, pri tem pa bomo na turnir povabili 
tako okoliške klube iz Pomurja ter tudi klube iz tujine, ter tako upamo, da bomo  nadgradili 
naše uspešno delo v Nogometni šoli KEMA Puconci. 
 
Prilagamo nekaj slik o delovanju šole in pogojev, ki jih boste deležni na turnirju. Zagotovljena 
prehrana v jedilnici, slačilnice, pokriti prostor v primeru slabega vremena, za oddaljene ekipe 
pa tudi možnost prenočitve in kopanja v bližnjih Moravskih Toplicah (5 km oddaljenosti). 
 
Nogometna šola  KEMA Puconci, Vas vljudno vabi, da se udeležite turnirja in se z nami družite 
v tej lepi športni igri, ki obvladuje celoten svet, predvsem pa mladim daje navdih za uspeh v 
življenju. 

MATIS Robert  (00 386 41 300991)                                                                              KUHAR Andrej 
Koordinator Nogometne šole Kema Puconci                              Predsednik NK KEMA Puconci 
 

                                                                                                   
 



   

 

1. julij 2019  Stran 3 

 
 

NK KEMA 

PRIJAVNI OBRAZEC 
 

EKIPA:___________________ 
 
SELEKCIJA U9 (prekrižaj)    Trener:____________         
o ena ekipa                                
o dve ekipi 

SELEKCIJA U11 (prekrižaj)   Trener:____________          
o ena ekipa                                
o dve ekipi 

SELEKCIJA U13(prekrižaj)    Trener:____________         
o ena ekipa                                
o dve ekipi 

 
                           PRIJAVITELJ 
KLUB:_________________________________ 
NASLOV:______________________________ 
E-MAIL:________________________________ 
TELEFON:______________________________ 
ODGOVORNA OSEBA:__________________ 
PODPIS:________________________________ 

 


