
 

 

 
 
 

 
Klubom Lige deklet U17, U15 in U13 

MNZ-ji 
Po elektronski pošti 

 
Brdo pri Kranju, 17. 02. 2021 Št.:  2004/21 Ozn.: TEH                       PM/MJ 

 
ZADEV  ZADEVA:  Vabilo na testiranje nogometnih motoričnih sposobnosti  (NMS) 
VABI 

Spoštovani, 
 
V mesecu marcu bomo izvajali letno testiranje nogometnih motoričnih sposobnosti (v nadaljevanju: 
NMS) za dekleta. Zaradi COVID-19 situacije in s tem povezanimi ukrepi bomo zaenkrat testirali samo 
dekleta, ki se vpisujejo v 1. letnik srednje šole (rojene v letu 2006, izjemoma 2005 oz. 2007).  
 
Testiranje bomo izvajali v sredo, 03. 03. 2021 na igrišču z umetno travo v Športnem parku ŽAK – Šiška 
v Ljubljani z zborom ob 14.00 uri. 
 
Na podlagi rezultatov testiranja lahko igralke pridobijo status kategoriziranega športnika (status športnika 
A), ki jim prinaša določene ugodnosti pri srednješolskem izobraževanju. Testiranje je OBVEZNO za vse 
kandidatke, ki se želijo vpisati v Dekliški nogometni oddelek Gimnazije Šiška in ŠCPET. Rezultati testov 
bodo tudi eden izmed kriterijev za izbor v posamezno mladinsko reprezentanco.  
 
OPREMA: igralke naj pridejo na testiranje že pripravljene v športni opremi za vadbo na umetni travi 
zunaj, saj uporaba garderob ne bo možna (nogometni čevlji, trenerka, vetrovka, kapa, šal, rokavice, 
kopačke, ščitnike, podmajica, podhlače, itd). S seboj naj imajo tudi zaščitno masko in osebno plastenko 
za vodo. Aktivnosti bodo potekale v skladu s pravili in določili NIJZ (merjenje temperature, 
razkuževanje rok, lastna plastenka z vodo, …). 

 
PRIJAVA: Igralke, ki se želijo udeležiti testiranja, naj se do 24. 02.2021 prijavijo na priloženem obrazcu in 
ga pošljejo na elektronski naslov petra.mikeln@nzs.si. V primeru zaostrovanja ukrepov in dodatnih 
omejitev zaradi COVID-19 vas bomo o izvedbi testiranja pravočasno obvestili na elektronski naslov. 
 
Klube, ki s svojimi selekcijami nastopajo v ženskih tekmovanjih naprošamo, da vabilo posredujejo svojim 
igralkam. Prav tako naprošamo Medobčinske nogometne zveze, da posredujejo vabilo klubom, ki so člani 
posameznih zvez, klubi pa naj v primeru, da v njihovih selekcijah trenirajo tudi dekleta omenjenega 
letnika, o tem obvestijo njihove starše in jim tako omogočijo, da se njihova dekleta udeležijo testiranja 
nogometnih motoričnih sposobnosti. 
 
Športni pozdrav! 
Nogometna zveza Slovenije                                                                Pripravila:              
 
Matjaž Jaklič                                                                                            Petra Mikeln                                  
Vodja tehničnega sektorja                                                                    Koordinatorka za ženski nogomet  
 
Priloga:  

- obrazec Prijavnica za testiranje 
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