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Gibišport v Teniškem centru Kleče v Ljubljani razpisuje letni ligi v malem 
nogometu na igriščih z umetno travo za člane in veterane. Ligi se bosta 
predvidoma pričeli zadnji teden v aprilu 25.4.2012 in bosta trajali do konca 
septembra s poletno prekinitvijo.  
 
Tekme se bodo igrale v Teniškem centru Kleče na Avšičevi cesti 70 v Ljubljani. 
Zemljevid Tenis centra Kleče. 

http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=Av%C5%A1i%C4%8Devi+cesti+70&hpage=my&o
ffset=0&selfld=0&acnum=10&foxsbar=page 

Igralo se bo na dveh igriščih 40x20m istočasno, na umetni travi višine 20mm. 
Umetna trava te višine ne dovoljuje igranja s »kopačkami« oz. športnimi copati za 
umetno travo ampak se igra z običajno športno obutvijo za mali nogomet ali 
futsal. 
 
Igralni dan je sreda.  
 
Igralo se bo po sistemu 5 + 1 z nogometno žogo velikosti 5.  
 
Prijavnina za posamezno ekipo znaša 170€ in ima zagotovljenih 13 tekem.  
Vsaka ekipa prejme po tekmi bokal piva brezplačno. 
Ob zadnjem junijskem in septembrskem kolu bo organiziran piknik. 
 
Vse zainteresirane ekipe, tudi tiste, kise ne bodo prijavile, vabimo, da se udeležijo 
spoznavnega turnirja v soboto 21.4.2012. 
 
Cilj lig je rekreacija, druženje in zabava. Temu primerno se pričakuje tudi karakter 
in obnašanje prijavljenih ekip.  
 
Vsaka ekipa v ligi lahko prijavi največ 18 igralcev. Pravico do nastopa imajo vsi 
polnoletni igralci razen tistih, ki igrajo nogomet v 1. in 2. SNL ter futsal v 1. SFL. 
Liga je namenjena predvsem rekreativcem. 
 
Tekme bodo sodili organizatorji. Pričnejo se ob 17h30 s trajanjem 2 x 20 minut in 



se igrajo tudi ponoči pod novo razsvetljavo.  
 
Slačilnice za preoblačenje in tuširanje so znotraj objekta Tenis centra Kleče. Za 
osvežilne pijače ob prijetnem druženju po tekmah na vrtu ali znotraj je poskrbljeno.  
Gostinski prostor je obnovljen. Spremljanje lige prvakov bo na velikih plazma TV 
zaslonih. Občasno bo na voljo tudi žar. V sklopu športnega centra je možnost 
igranja tenisa in odbojke na mivki ter organizacija piknikov in prireditev. Na voljo 
je tudi trening stena za tenis ter tečaji le tega. V zimskem in jesenskem času je v 
pokritem balonu mogoče igrati mali nogomet na dveh igriščih z umetno travo, tenis 
na umetni travi in badminton. 
 
Rezultati, razporedi in novice bodo objavljeni na Kapodol na www.kapodol.com. 
 
Rok za prijave je petek 20.4.2012. 
 
Več informacij o ligi dobite pri predstavniku organizatorja Gibišport na gsm 041 
733 573 ali 031 805 068. Prijavnico in spisek igralcev pošljite na 
info@gibisport.com .  
 
Več o Tenis centru Kleče na www.tenis-klece.net 
http://www.tenis-klece.net/ 
 
V sklopu teniškega centra se nahaja tudi prijeten prireditveni prostor s pokritim 
objektom, kjer lahko skupaj s prijatelji ali sodelavci preživite prijetno popoldne s 
piknikom, rojstnodnevno zabavo, poslovno prireditvijo ali drugim družabnim 
dogodkom. 
 
Prostor je primeren tako za manjše družbe kot tudi za večje prireditve, saj lahko 
sprejme več kot 200 obiskovalcev. V osvetljenem pokritem delu so na voljo klopi 
in mize za 120 ljudi, lahko pa je namenjen tudi plesišču ali zabavi. 
 
Prireditveni prostor je opremljen s sanitarijami, elektriko in vodo, na voljo pa je 
tudi hladilna omara za pijačo in hrano. Udeležencem nudimo ugoden najem 
teniških igrišč ter brezplačno uporabo tri steznega balinišča z nočno razsvetljavo. 
 
Organizator lig je TC Kleče Gibišport, Avtotrunk d.o.o., Dunajska cesta 229, 
Ljubljana. 


