
  
 

 
Ljubljana, 26. 05. 2008 

ZAPISNIK 
 

ŽREBANJA 7. športnega srečanja ReO Ljubljane in okolice 
V MALEM NOGOMETU za moške, ODBOJKI NA MIVKI  TER METANJU PIKADA 

 
Žrebanja so se 22. maja 2008 udeležili vodje ekip iz podružnic SKEI Ljubljane in okolice; 
predsednik Regijske organizacije SKEI Ljubljane in okolice Leon Dujmovič iz podjetja Vogel 
Noot, predsednik športne komisije Goran Jozić iz podjetja Litostroj EI, ter predstavniki 
športnih ekip; Bušić Pero in Glogovšek Damjan iz podjetja Lajovic Tuba, Božo Zeko iz 
podjetja Dinos, Tomić Jozo iz podjetja Gorenje Tiki, Vlado Hajdinjak iz podjetja Hella Lux-
Slovenija, Livadić Mirsad iz podjetja Litostroj Jeklo, Rajko Jankovič iz podjetja Magneti, Bajić 
Ljubomir iz podjetja Danfoss Trata, Predrag Crnomarković iz podjetja Etra 33, odsotni za 
ekipo iz podjetja Herz. 
 

� Prijavljenih je 10 ekip. Športno srečanje oz. tekmovanje, bo potekalo v soboto, 31. 5. 
2008,  

� s pričetkom ob 8.00 uri z otvoritvijo in pozdravnim nagovorom udeležencev v 
športnem parku »NEC« Črnuče, Na cesti 24. junija. Tekmovanje bo torej na igriščih 
ŠRC Črnuče. Uradni pričetek tekem je ob 9.00!  

� Tekmovanje v odbojki se prične ob 10.00 uri. Zaradi velikega števila srečanj v malem 
nogometu (24 srečanj) še enkrat prosimo za točnost prihoda ekip na obe lokaciji. 

 
Nosilca skupin sta lanski zmagovalec in drugo uvrščeni. 
Turnir v malem nogometu: 

Skupina Nosilec ETRA 33 A1 
GORENJE TIKI A2 
MAGNETI A3 
LITOSTROJ JEKLO A4 

A 

HELLA LUX A5 
Skupina Nosilec TUBA LAJOVIC B1 

LITOSTROJ EI B2 
HERZ B3 
DINOS B4 

B 

DANFOSS TRATA B5 
 
Tekme v skupini potekajo dvoboji »vsak z vsakim«, prvo in drugo uvrščeni v skupini igrajo v 
polfinalu. Tekme v polfinalih in finalu se igrajo 2 x po 15 minut.  
Sodnik bo Dževad Crnoli ć.  
Veljajo pravila za mali nogomet, Igra se z ekipo 5 + 1, torej po malo prirejenih pravilih malega 
nogometa. Čas igre je 2 x 10 minut brez prekinitve merjenja s 5 minutnim odmorom. Sodnik 
preskrbi uradne zapisnike nogometne organizacije. Zapisnikarje za obe lokaciji bo zagotovil 
SKEI. Vodja tekmovanja in vodja organizacijskega odbora je Goran Jozić. 
V odboru so še predsednik Leon Dujmovič, podpredsednik Vlado Hajdinjak, član IO Andrej 
Mihelič, član reg. Odbora Božo Zeko in sekretar Hernčič. Skei bo organiziral poleg 
varnostnikov skupine G7, še svoje varnostnike. Prireditev je prijavljena na Upravni enoti 
Ljubljana, ozvočenje preskrbi Keržan Zvone. Stroške se s strani prireditelja Zvonkota 
Keržana regijski org. zaračuna na osnovi dejansko predanih in na koncu evidentiranih bonov 
za hrano in pijačo. 
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Izid predtekmovalnih dvobojev je lahko neodločen, v primeru enake gol razlike se strelja 
kazenske strele. Igra se z žogo št. 4, če se ekipi pred tekmo dogovorita za drugačno žogo se 
igra z žogo št. 5.  

Vodstvo tekmovanja bo izvajalo naključno kontrolo članskih izkaznic.  

 V primeru ugotovljenih nepravilnosti ali neprimernega obnašanja posameznika bo dosledno 
upoštevano načelo, da je vodja ekipe dolžan takega tekmovalca poslati na tribuno, v 
nasprotnem primeru bo imelo neupoštevanje teh načel, posledice za celotno ekipo. Groba 
igra bo strogo 
kaznovana. Še enkrat na tem mestu pozivamo vodje ekip, da naslovijo apel na svoje 
tekmovalce, da na turnirju dosledno upoštevajo načela športnega fair - playa in tovariškega 
duha.  
 
Pikado: 
 
Igra se po sistemu 301, navadna igra, udeleženci posameznih ekip se sami dogovorijo kdo 
bo igral proti kateremu posamezniku, igrata 2 v vsaki ekipi do dveh dobljenih partij. Menjave 
igralcev med posamezno igro niso dovoljene. Igra vsaka ekipa proti vsaki. Pikado se igra po 
naslednjem rezultatu žrebanja ekip: 
 
TUBA LAJOVIC A1 DINOS B1 
MAGNETI A2 LITOSTROJ JEKLO B2 
DANFOSS TRATA A3 HELLA LUX B3 
LITOSTROJ EI A4 ZARJA KOVIS B4 
 
Odbojka na mivki 
 
Na žalost tudi letos prijavljeni le dve ekipi, bo pa upamo vzpodbuden pričetek ženskega dela 
naših srečanj dobil več pristašinj.  
Pomerili se bosta ekipi Hella Lux  in Magneti  na tri dobljene tekme. 
Odbojka bo potekala na igrišču Športnega društva ŠD FITT  Črnuče,  kontaktna oseba  
Gregor Kumer, tel: GSM  031  612 770. 
 
 
Ostale pomembne informacije 
 
 
Na srečanju bo poskrbljeno za osvežilne napitke za igralce in za vse še dva obroka hrane 
in dve pija či, bone in napitke prevzamejo samo vodje ekip pri vodstvu tekmovanja. 
Na tekmovanju bo vseh udeležencev 156, to je tudi številka za prireditelja za potrebno število 
obrokov in osvežilnih napitkov. 
 
5. Državno prvenstvo SKEI 
 
Ker je naša regija prireditelj letošnjega državnega srečanja in zaradi zasedenih terminov 
nismo v stanju realizirati pred tekmovanja prej, se pripravi rezervni seznam za reprezentanco 
regije v malem nogometu, če ne bomo uspeli prijaviti zmagovalne ekipe, ki bo znana šele po 
izvršenem žrebanju za državno prvenstvo 29. maja na Kodeljevem. 
 
Taka ekipa bo nastopila le v primeru, če ne bi pravočasno uspeli vključiti zmagovalne ekipe 
na državno prvenstvo, sicer bo igrala tista ekipa, ki bo 31. maja zmagala.  
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Predlagana ekipa sestavljena iz najboljših posameznikov predlaganih s strani udeležencev 
žrebanja: 
 
Št. Priimek in ime Podjetje Opomba 
1 Crnomarković Predrag  ETRA 33 vratar 
2 Huskić Elvis LAJOVIC TUBA EMBALAŽA  Vratar 
3 Jerala Robert ETRA 33  
4 Kukovica Blaž LAJOVIC TUBA EMBALAŽA  
5 Momčilović Dragan LAJOVIC TUBA EMBALAŽA  
6 Glogovšek Damjan LAJOVIC TUBA EMBALAŽA  
7 Hodžić Ervin HELLA LUX LJUBLJANA  
8 Brinovec Miran HELLA LUX LJUBLJANA  
9 Dužević Darko HELLA LUX LJUBLJANA  

10 Issah Moro HELLA LUX LJUBLJANA  
11    
12    

 
OPOMBA: 
Na žrebanju je bil prijavljen tudi Muji ć Nermin  z izkaznico št. 0054560 iz podjetja LAJOVIC TUBA EMBALAŽA, ki pa je bil črtan 
iz članstva 18. aprila 2007, tako da je lani »s pomočjo naše napake« igral na turnirju kot nečlan. 
Ker smo naknadno ugotovili, da že od aprila 2007 ne plačuje članarine, torej sploh ni več član SKEI, se Mujić Nermin izključi iz 
ekipe SKEI Tuba Lajovic…. 

   
 
Zapisal: 
 
Zlatko Hernčič  
sekretar REO SKEI Ljubljane in okolice 
 
 
 
 
 
Sestanek in žrebanje je bilo zaključeno ob 18.30 uri.  
 

Predsednik športne komisije 
 

Goran Jozić 
 


