
Zavod  za  šport  Jesenice   skupaj s  Športno zvez o Jesenice 
RAZPISUJE 

 

 
 
Propozicije:  

� Pravico nastopa  imajo  rekreacijske  ekipe  iz  območja Slovenije. 
� Predviden začetek: konec meseca novembra 
� Tekmovalni sistem bo odvisen od števila prijavljenih ekip.  
 

Prijave  : DO  PONEDELJKA 28. NOVEMBRA 2011 DO 10:00 URE po  elektronski  pošti: 
zsj.programi@siol.net.  
Prijava  naj  vsebuje : ime  ekipe, ime in priimek vodje, telefonsko številko  ter  elektronsko pošto 
vodje  ekipe . Vrstni  red prijav  določa  že  številko  ekipe, ki se  uporabi za  pripravo razporeda ! 
Igralni dnevi bodo odvisni od razporeda v dvorani Podmežakla. Tekme bodo vse dni v tednu, 
odvisno od razpoložljivosti dvorane Podmežakla.  
Naša želja je da se v primeru zadostnega števila prijavljenih ekip uvede ligaško tekmovanje v dveh 
po kakovosti različnih skupinah. 
 
V ponedeljek 28.11.2011  bo  ob  17.00 uri  v sejni sobi Zavoda za šport Jesenice  sestanek  vodij 
prijavljenih  ekip, s  sledečim  dnevnim  redom: 

1. Dogovor  o propozicijah – strožja pravila  tekmovanja  za ligo 2011/2012 (predlog: vsak grob 
prekršek pomeni kazenski strel in prepoved »bandy« udarca) 

2. Razpored  tekmovanja. 
 
Pogoji : 
Prijavnina  za ekipo : za vsakega  prijavljenega  igralca  10 EUR . Seznam igralcev prinese  vodja  
ekipe  s seboj  na  sestanek  28.11.11 in  plača  prijavnino za ekipo.     
Dodatne  registracije  igralcev  bodo možne  le do prvega  kola  tekmovanja . Za te dodatne  
registracije  je  taksa  12 EUR.  
Omejitev  : v  ligi lahko nastopijo nekdanji  igralci , ki so bili zadnjič  registrirani  doma  ali v tujini 
v  sezoni  2008/2009. 

Stroški posamezne  tekme  :  46 EUR  na  ekipo, ki se plačajo  pred začetkom tekme! 
 
Nagrade :  

- medalje za igralce ekip, ki osvojijo 1.,2., 3. mesto. Pokali: najboljši strelec, vratar, fairplay… 
- denarni  sklad  60 %  prijavnine  igralcev  (60% prijavnine  se razdeli  za  prva  tri mesta : 

1.mesto 50%, 2.mesto 30% , 3.mesto 20%). 
 

Dodatne informacije: 051 685 240 – Gaber Šorn  

 

 

 

G a b e r  Š o r nG a b e r  Š o r nG a b e r  Š o r nG a b e r  Š o r n     


