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KLUBI VETERANSKE LIGE

Zadeva: PRIJAVA IGRALCEV ZA TEKMOVANJE V VETERANSKI LIGI V TL 2017/2018
V Prilogi Vam pošiljamo obrazec za prijavo igralcev za tekmovanje v ligi veteranov v TL 2017/2018.
Prosimo Vas, da zapišete kompletne podatke igralcev (rojstni datum; DAN, MESEC. LETO), vpišete
klub za katerega še igralec morda aktivno igra in se držite določil Propozicij o tekmovanju v
veteranski ligi.

Obrazec je potrebno izpolnit s pomočjo programa excel (male črke z velikimi začetnicami)
in izpolnjen obrazec poslati izključno po elektronski pošti na naslov: mnz.ptuj@gmail.com.
Seznamov, ki jih boste napisali na roko ali v kakšni drugi obliki ne bomo upoštevali.
Opozarjamo Vas, da vpisujete popolne podatke o igralcih in ne vpisujete igralcev na
sezname brez njihove vednosti. V teh primerih se lahko zgodi, da bo en igralec vpisan pri
dveh klubih. V tem primeru bomo igralca brisali s seznama obeh ekip.

Opozorilo:
Vsi igralci v veteranski ligi so po koncu TL 2016/17 prosti. Pomeni, da lahko v novem TL
2017/18 nastopijo za drugi klub brez obveznosti do prejšnjega kluba.

Izpolnjen seznam nam vrnite najkasneje do petka 18.08.2017 po E-pošti
mnz.ptuj@gmail.com! Po prejetju seznama vam bomo po E-pošti potrdili prejem!
Pravico do nastopa v Ligi imajo igralci,
 V ligi veterani 35 imajo pravico nastopa igralci, ki so na dan tekme napolnili 35 let starosti
Na seznam prijavljenih igralcev pa so v jesenskem delu tekmovanja lahko prijavljeni igralci rojeni
pred 31.12.1982, v spomladanskem delu tekmovanja pa rojeni pred 30.06.1983. Vsi ti imajo pravico
nastopa na tekmi ko dopolnijo 35 let!!!
V ligi veterani 40 imajo pravico nastopa veterani, ki so na dan tekme napolnili 40 let starosti. Na
seznam prijavljenih igralcev pa so v jesenskem delu tekmovanja lahko prijavljeni igralci rojeni pred
31.12.1977, v spomladanskem delu tekmovanja pa rojeni pred 30.06.1978. Vsi ti imajo pravico
nastopa na tekmi ko dopolnijo 40 let!!!

Priloge:
- obr. PRIJAVA IGRALCEV
Lep pozdrav!
Vodja tekmovanja MNZ Ptuj: Janko TURK l.r.
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