
POKAL PROTEUS  

 
4. MALONOGOMETNI TURNIR POSTOJNA 2020 

   

Spoštovani,    

vabimo Vas na ČETRTI MEDNARODNI MALONOGOMETNI TURNIR za selekcije U7, U9, U11, U13 in U15, ki 

bo potekal v soboto 01.02.2020, nedeljo 02.02.2020, soboto 08.02.2020 in nedeljo 09.02.2020 v športni 

dvorani Šolskega Centra Postojna, (Cesta v Staro vas 2). 

Selekcije, starost igralcev in datum turnirja:  
U7 – igralci letnik 2013 in mlajši, igra se 4:4 na male gole - dva igrišča (Sobota dopoldne, 08.02.2020)  
U9 – igralci letnik 2011 in mlajši, igra se 5+1 na rokometne gole (Sobota popoldan, , 08.02.2020)  
U11 – igralci letnik 2009 in mlajši, igra se 4+1 na rokometne gole (Sobota, 01.02.2020)  
U13 – igralci letnik 2007 in mlajši, igra se 4+1 na rokometne gole (Nedelja, 02.02.2020) 
U15 – igralci letnik 2005 in mlajši, igra se 4+1 na rokometne gole (Nedelja, 09.02.2020)  

          opomba: turnir U7 ni tekmovalne narave! Rezultati se spremljajo zaradi nadaljnjega 
           razporeda tekmovanja, vendar se ne objavljajo! 
 
 Sistem in pravila turnirja:  
- ekipe bodo razdeljene v dve skupini, ali več, odvisno od prijav  
- zmagovalci in drugo uvrščene ekipe se uvrstijo v izločilne tekme,  
- igra se po pravilih malega nogometa,  
- ekipa lahko prijavi največ 10 igralcev,  
- natančen razpored turnirja bo objavljen najkasneje 5 dni pred turnirjem.  
 

Nagrade:  

- pokali in medalje za 1., 2., 3. in 4. mesto, za selekcije U9, U11, U13 in U15 
- pokali za najboljšega igralca, strelca in vratarja na turnirju selekcij U9 do U15   
- medalje za vse udeležence selekciji U7 in U9 
 
Prijavnina za ekipe selekcije U7 znaša 50 €, za ekipe selekcij  U9, U11, U13 in U15 pa 70€, oziroma 60€ za vsako 

naslednjo ekipo/selekcijo iz istega kluba. Prijavnino se poravna z gotovino na dan turnirja ali na TRR kluba 

, do datuma turnirja. V ceni je vključen obrok in pijača za vse igralce in trenerja ekipe. 

Prijave sprejemamo na:  turnir@nkproteus.si 

Organizator: Nogometni klub Proteus Postojna 

Kontakti za več informacij: Iztok Veber - 041/330-320, Zoran Nunić - 041/343-753, Darko Malkoč - 041/766-874, 

Haris Mušič - 040/797-532, Zlatan Dedić – 040/572 878    

Email: info@nkproteus.si , nk.proteus@gmail.com  
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