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Št.: 82/13 
Datum: 19. 06. 2013 
 
PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM 
 
 
Na osnovi programa dela Mladinske komisije GZ Škofja Loka v sodelovanju s PGD Bukovica 
organiziramo 
 
NOGOMETNI TURNIR ZA GASILSKO MLADINO GZ ŠKOFJA LOKA 
 
ki bo v soboto, 29. JUNIJA 2013 s pričetkom ob 8:00 uri na igrišču ob  
OŠ Bukovica 
 
SESTAVA EKIP IN OSTALA NAVODILA ZA TEKMOVANJE: 

• ekipo sestavlja 5+1 član (+2 rezervi) skupaj 8 članov 
• starost članov ekipe: od 10 do 16 let (letniki 2003 – 1997) 
• povprečna starost ekipe mora biti od 13-14 let 
• Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 

 
Ekipe NISO razdeljene v kategorije – za vse ekipe je enotna kategorija. 
Vsako društvo lahko prijavi le ENO ekipo. 
 
 
 
Rok za prijavo ekip je do vključno srede, 26. 6. 2013 na Gasilsko zvezo Škofja Loka na 
telefonsko številko 04 513 17 13 ali po elektronski pošti: info@gzveza-skofjaloka.si 
Kasnejših prijav NE bomo upoštevali. 
 
 
POTEK TEKMOVANJA: 
Na podlagi žreba se ekipe razporedi v skupine. Najprej se med seboj pomerijo ekipe znotraj 
posameznih skupin. Najbolje uvrščene ekipe iz vsake skupine napredujejo v naslednji krog 
(igrajo med seboj), ki predstavlja finale tekmovanja (se potegujejo za prva 3 mesta)  
Vsaka ekipa bo igrala minimalno 3-4 tekme. 
 
INDENTIFIKACIJA IN PRIJAVA EKIP NA DAN TEKMOVANJA 
Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista predhodno preverjala v 
programu Vulkan. 
Na dan tekmovanja pa se bo ekipe preverjalo na podlagi prijave in knjižice pionirja in 
mladinca. 
Vsaka ekipa se javi pri A komisiji vsaj 15 minut pred začetkom tekme, kjer dobi ustrezna 
navodila. 
 
  
DISKVALIFIKACIJA EKIPE 
Ø Neprimerno obnašanje članov ekipe ali mentorja. 
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Ø Neupoštevanje navodil sodnikov. 
 
PRITOŽBE 
Na sodniške odločitve pritožbe niso mogoče. 
 
PREHRANA: 
Za vse ekipe je poskrbljeno za prehrano in osvežilne napitke. 
 
NAGRADE: 
Prve tri uvrščene ekipe prejmejo pokal. 
 

 
Predsednik MK GZ Škofja Loka 

Tomaž ČADEŽ l.r. 
 

Priloga: - prijavni listi 
 
 



 
NOGOMETNI TURNIR BUKOVICA 2013 

 
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 
 
 
 
PGD:…………………………………………………………… 
 
 
 
 

Zap. št. ID 
ČLANA Ime in priimek Datum rojstva 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

rezerva    

rezerva    

Povprečna starost ekipe:  

 
 
                                                                                  Mentor ekipe: 


