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Občina Grosuplje 

Grosuplje se v zapisih prvič pojavi davnega leta 1136, ko se omenja kot Grosuplje ali po 

Janezu V. Valvasorju Velike uplje. Ime kraja ima kar 13 različic o nastanku, najbolj je obveljala 

razlaga, ki pravi, da je ime nastalo po pogrezljivem kraškem svetu »grezopolje«. 

Danes poznamo Grosuplje kot srednje veliko občino (134 km², 19.595 prebivalcev), ki leži na 

jugovzhodnem robu slovenskega glavnega mesta. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni 

in zgodovinski dediščini ter kot razvito obrtno in industrijsko mesto, ki je od Ljubljane 

oddaljeno le dobrih dvajset minut vožnje po avtocesti v smeri proti Zagrebu.  

 

Občina zajema grosupeljsko kotlino, le-to pa sestavljajo Šmarska dolina, Grosupeljsko in 

Radensko polje ter okoliška hribovja, za katera so značilne številne manjše doline in kraška 

polja. Razen Kuclja, ki meri 743 metrov, noben hrib ne presega 700 metrov višine, razlika 

med kotlinskim dnom in vrhovi vzpetin pa le redkokje preseže 300 metrov. 

Kraški pridih, ki se dotakne Grosuplja s svojimi naravnimi pojavi, obiskovalce navdušuje na 

Radenskem polju in v Županovi jami, ki je z vsemi svojimi podzemeljskimi pojavi ena 

zanimivejših kraških jam v Sloveniji. Občina se ponaša tudi z nekaj arhitekturne in kulturne 

veličine. Ruševine grada Boštanj, Magdalenska gora, ki je arheologe navduševala predvsem z 

najdbami iz železne dobe, protiturški tabor nad Cerovim s svojimi obrambnimi zidovi ali pa 

nova knjižnica Grosuplje, ki je pristala na seznamu najlepših v Evropi. 
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Nogometni klub Brinje Grosuplje 
 

 

Podatki kluba 

Ime: NK Brinje – Grosuplje 

Ustanovitev kluba: 3.7.2003 

Predsednik kluba: Andraž Zrnec 

Naslov: Ob Grosupeljščici 19, 1290 Grosuplje 

Mail: info@nkbrinje.si 

Spletna stran: www.nogometniklub-brinje.si/ in www.facebook.com/nkbrinje.grosuplje 

 

 

Podatki turnirja 

Ime: Grosuplje OPEN 

Tradicija:  

Število igralnih dni v letu 2018: 4 

Datum turnirja U10: 22.4.2018 

Datum kvalifikacijskega turnirja U10: 14.4.2018 

Uradna maskota turnirja: Brinjon 
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Nagovor predsednika NK Brinje Grosuplje  

Spoštovani nogometaši, nogometašice in nogometni zanesenjaki. V veliko veselje mi je, da 

vas lahko povabimo na pomemben nogometni turnir Grosuplje OPEN 2016, ki ga 

tradicionalno organiziramo vsako leto v mesecu maju. Glavno težišče je na turnirju 

namenjeno otroškim selekcijam s posebnim poudarkom na selekcijah U-10 in U-11. 

Nogometna igra je tisti dejavnik, ki nas v tem globalnem svetu še tesneje povezuje. Kjerkoli se 

gibamo, je jezik nogometa tisti univerzalni povezovalni člen, skozi katerega spoznavamo nove 

prijatelje in se nenazadnje primerjamo v kvaliteti in znanju naših nogometnih šol. Turnir je že 

davno presegel regionalni okvir in je v svoji izvedbi vedno bolj usmerjen v nacionalno in 

mednarodno okolje. Seveda se na njem vsako leto pomerijo poleg klubov iz tujine, tudi 

najboljše slovenske nogometne šole. Dejstvo, da turnir postaja najbolj prepoznaven športni 

dogodek v teh nogometnih kategorijah, nas še posebej veseli. Seveda pa so cilji vedno bolj 

smeli in v prihodnjih letih usmerjeni v smeri enega najbolj odmevnih evropskih turnirjev v teh 

starostnih kategorijah.   

Obljubimo tudi, da bomo poskrbeli za vse nogometne navijače, ki bodo spremljali naše 

kratkohlačnike in jim poleg odličnega nogometa, zagotovili obilo zabave. 

Vabimo vas in se veselimo priložnosti, da s skupnimi močmi zagotovimo temeljno športno 

poslanstvo nogometne igre, ki se glasi »Ustvarimo vezi, ki bogatijo ter tako zgradimo pot do 

športnih uspehov!« 

 

  

 

 

Andraž Zrnec 

Predsednik NK Brinje Grosuplje          
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Zakaj Grosuplje OPEN 2018? 

Povezujemo največje nogometne šole v Sloveniji in ponujamo idealno možnost za primerjavo 

z najboljšimi v našem okolju in širše. Stopamo iz okvirjev, saj so takšni dogodki pri mlajših 

selekcijah v slovenskem prostoru prej izjema kot pravilo.  

Vsa organizacija je usmerjena v kvalitetno ponudbo in izvedbo. Merili se boste z najboljšimi. 

Omogočili smo dovolj dolg igralni čas s primernim številom tekem ne glede na število 

udeležencev. Tudi igralni sistem je prilagojen starosti. S šestimi igralci v polju in vratarjem 

fantom omogočamo lažji prehod na igro 8+1. Sledimo trendom, ki so se že prijeli v Evropi.  

Organiziran bo tudi kvalifikacijski turnir, ki bo združil najbolj ambiciozne regionalne klube iz 

Dolenjske, Notranjske in Gorenjske. Prva nagrada bo prav udeležba na glavnem turnirju 22. 

Aprila.  

Grosuplje OPEN se tukaj ne ustavlja. V prihodnje želimo zagotoviti še močnejšo mednarodno 

zasedbo, udeležencem pa ponuditi večdnevni turnir, kjer bo časa za primerjavo in igranje 

močnih tekem še več.  

Zagotavljamo, da se boste radi vrnili. 
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NK Olimpija   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in  FC Pordenone Calcio   Mednarodni gostje: NK Zagreb  

 

NK Brinje  

NŠ Krško  

FC Koper  

NK Triglav  

 

NK Jarenina  

NK Rudar V.  

NK Bravo  

 

 NK Celje   

NK Šampion  

 

ND Primorje  

NK Domžale  

NŠ Mura  

NK Ivančna G.  

ND Bilje 

NK Drava Ptuj 
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Značilnosti turnirja 

Tekmovalni dan: nedelja, 22.4.2018 

Sistem igranja: 6+1 

Štiri igrišča: dve z umetno in dve z naravno travo 

6 – 7 tekem na ekipo 

20 ekip iz vse Slovenije, Hrvaške in Italije 
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Sistem tekmovanja 

 

 

 

 

Skupinski del: 9.30 – 12.50 

Drugi del tekmovanja: 13.20 – 16.00 

Podelitev nagrad: 16.00 
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FC PORDENONE 

NK ZAGREB 

NK DOMŽALE 

NK OLIMPIJA 

NK BRAVO 

FC KOPER 

ND BILJE 

ND PRIMORJE 

ND DRAVA  

NK CELJE 

NK ŠAMPION 

NŠ KRŠKO 

NK RUDAR V. 

NK JARENINA 

NŠ MURA 

NK TRIGLAV 

NK BRINJE 1 

NK BRINJE 2 

NK IVANČNA G. 

KVALIFIKANT 

za 1. m

skupina a 1--4 Z(ab)-Z(cd)

1A Z(a)-Z(b)

2A od 1 do 8 Z(c)-Z(d) za 3. m

3A 1A-2B   (a) P(ab)-P(cd)

AJDOVŠČINA 4A 1B-2A   (b)

ALUMINIJ 5A 1C-2D   (c) za 5.m

BRAVO 1D-2C   (d) 5--8 Z(ab)-Z(cd)

DOMŽALE skupina b P(a)-P(b)

GORICA 1B P(c)-P(d) za 7.m

GROSUPLJE 2B P(ab)-P(cd)

ILIRIJA 3B

ISTRA 4B za 9.m

KOPER 5B 9--12 Z(ef)-Z(gh)

KOROTAN Z(e)-Z(f)

KRKA skupina c od 9 do 16 Z(g)-Z(h) za 11.m

KRŠKO 1C 3A-4B   (e)  P(ef)-P(gh)

KVALIFIKANT 2 2C 3B-4A   (f)

MARIBOR 3C 3C-4D   (g) za 13.m

MURA 4C 3D-4C   (h) 13--16 Z(ef)-Z(gh)

OLIMPIJA 5C P(e)-P(f)

PORDENONE CALCIO P(g)-P(h) za 15.m

RUDAR VELENJE skupina d P(ef)-P(gh)

TRIGLAV KRANJ 1D

ZAVRČ 2D

3D 17--20 17--20 17--20

4D 5A-5B 5A-5C 5A-5D

5D 5C-5D 5B-5D 5B-5C
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Pravila tekmovanja 

 

Tekma traja 17 minut, pravico na igrišču bo delil en sodnik. Igralna žoga velikosti 4. 

Število igralcev in rokovanje 

Ekipi pričakata tekmo na igrišču pripravljeni na takojšen začetek. Rokovanje poteka po 

dvoboju. Moštvo sestavlja sedem igralcev v polju in vratar. Prvo napisani ekipi pripada 

pravica za začetni udarec na tekmi. 

Oprema 

Igralcem je dovoljeno igrati v nogometnih čevljih s plastičnimi ali gumijastimi podplati, 

ščitniki so obvezni. Moštva morajo biti enotno oblečena (izjema je le vratar). 

Izvajanje udarcev, vmetavanje 

Udarec od vrat se izvaja z nogo s poljubno izbranega mesta znotraj kazenskega prostora, 

žoga sme preiti polovico igrišča.  

Kadar vratar med igro udarja žogo iz roke, pa ta ne sme preleteti sredine igrišča brez 

predhodnega dotika igralca. Pri kršitvi tega pravila sodnik dosodi indirektni strel na kraju, 

kjer je žoga preletela sredinsko črto. 

Udarec iz kota se izvaja na stičišču prečne in vzdolžne črte. Vmetavanje iz avta se izvaja z 

roko v skladu s Pravili nogometne igre. Kazenski udarec se izvaja z razdalje sedem metrov od 

vrat. Pri direktnem prostem udarcu morajo biti igralci branečega moštva oddaljeni od žoge 

najmanj pet metrov. Pravilo nedovoljenega položaja se ne upošteva. 

Točkovanje 

Vsako moštvo dobi za zmago tri točke, za neodločen rezultat pa eno točko. V primeru 

enakega števila točk dveh ekip vpliva na razvrstitev rezultat medsebojne tekme, nato razlika 

v golih in na koncu število doseženih golov. Če še vedno ni mogoče določiti vrstnega reda, 

odločajo kazenski streli.  

V primeru kroga več ekip z enakim številom točk odloča najprej razlika v golih, nato pa število 

doseženih golov. Če še vedno ni mogoče določiti vrstnega reda, se izvajajo kazenski streli.  

Ko mora priti do odločitve o zmagovalcu dvoboja, se takoj po končani tekmi izvajajo kazenski 

udarci v skladu s Pravili nogometne igre. Izvedejo se po trije kazenski udarci, v primeru 

enakega števila zadetkov se izvaja po en kazenski udarec, dokler iz enakega števila udarcev 

ena ekipa ne doseže zadetka več kot druga.  
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Kako do prizorišča tekmovanja 

 

 

Na dolenjski avtocesti izberite izvoz 

Grosuplje vzhod / HOTEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V krožišču izberite prvi izvoz in 

nadaljujte do prvega 

semaforiziranega križišča. 

 

 

 

 

 

V semaforiziranem križišču zavijte 

levo (pred dvorano Brinje) in peljite 

do parkirišča. 

 

 

 

Na parkirišču boste usmerjeni do INFO točke, kjer boste dobili vsa navodila za sodelovanje na 

turnirju. V kolikor se boste turnirja udeležili z avtobusom, se prosimo najavite, da vam 

zagotovimo mesto ob stadionu. Vse informacije na tel. št,:  040/207-139, Erik Merdanović.  
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Kaj morate vedeti 

 

Naslov: Ljubljanska cesta 40a, 1290 Grosuplje 

Pričetek žreba: 8.50 

Pričetek prvih tekem: 9.30 

Kje in kdaj se pripravite za tekmo: najmanj 3 minute pred pričetkom, v prostoru za 

ogrevanje ob igrišču 

Trajanje tekme: 17 minut 

Število tekem: 6-7 

Kosilo: ob prihodu na turnir boste prejeli bon za kosilo svoje ekipe, kosila se udeležite po 

dogovoru na INFO točki 

 

 


