
 

 

 

VABIMO VAS NA 

TURNIR U8 
 

 
 

 Kje? 

ŠRC MARTJANCI. 

 
 Kdaj? 

V SOBOTO 04.06.2011 

OB 9.00 uri 

 
 Kdo? 

IGRALCI ROJENI 2002 IN 

MLAJŠI 

 
 Prijavnina? 

40 EUR NA EKIPO 

 

Informacije? 

051 308 114 - Goran 
  
 Kolektiv 

NK Čarda Martjanci 
 
 

 
»Nogomet ni le 'lejtanje 22 nourih za enof labdof', kot mislijo nekateri. 

To je prijateljstvo, dvigovanje fizičnih sposobnosti in spudbujanje mladih 
k pozitivnemu razmišljanju v okviru druženja in ukvarjanja s športom.« 

 



 
NK ČARDA MARTJANCI   

Martjanci 19 

9221 Martjanci 

www.nkcarda.com 

nkcarda@hotmail.com  

 

NOGOMETNI TURNIR U8 

NK ČARDA 2011 
 

 

 

Vabimo vas na nogometni turnir ekip U8 za pokal NK Čarda 2011 

Turnir se bo odvijal na igrišču NK Čarda v Martjancih in sicer  

v soboto 04.06.2011 s pričetkom ob 9.00 uri 
 

 

Pravila: 

Ekipe bodo razvrščene v skupine, kjer igrajo vsaka z vsako. Najboljši dve ekipi iz vsake 

skupine se uvrstita v finalni del turnirja pri čemer se v primeru enakega števila točk 

upošteva najprej medsebojno srečanje, nato razlika v golih, večje število danih golov, 

nazadnje pa naknadno izvajanje kazenskih strelov. Finalni del turnirja poteka na izpadanje.  

Igralni čas je 2 x 10  minut. Igra se na dveh travnatih igriščih (6+1) na gole dimenzij 3x2m. 

Nastopajo lahko igralci rojeni leta 2002 in mlajši. Igralci morajo obvezno imeti s seboj 

izkaznico o registraciji ali osebni dokument. Vsaka ekipa lahko prijavi največ 12 igralcev in 2 

spremljevalca.  

 

Prijava: 

Prijave zbiramo do srede 01.06.2011 do 12.00 ure. Prijavnina znaša 40,00 EUR za eno ekipo. 

Prijavnina se poravna pred turnirjem na transakcijski račun NK Čarda Martjanci pri SKB d.d., 

PE Murska Sobota številka 03125-1000013391 ali na dan turnirja pri vodji turnirja. 

 

Informacije: 

Najboljši prejmejo pokale in praktične nagrade. Vsi igralci in trenerji prejmejo topel obrok 

in pijačo. Natančen razpored turnirja bo prijavljenim ekipam na voljo najkasneje 3 dni pred 

turnirjem na spletni strani www.nkcarda.com. Ostale informacije lahko dobite pri: 

 Goran Pintarič (mobi: 051 308 114, e-mail: nkcarda@hotmail.com), 

 Daniel Novak (mobi: 041 478 683, e-mail: george0015@gmail.com).   

 

 

 

S športnimi pozdravi 

 

NK Čarda 

Goran Pintarič 

Vodja turnirja 

 
 
 
»Nogomet ni le 'lejtanje 22 nourih za enof labdof', to je prijateljstvo, dvigovanje fizičnih sposobnosti 

in spodbujanje mladih k pozitivnemu razmišljanju v okviru druženja in ukvarjanja s športom«. 
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