
Začenjajo se tekmovanja v slovenskih futsal ligah 

Futsal klub Dobrepolje bo letos v tekmovalnem delu sodeloval s selekcijami U-19, U-17, U-

13, U-11 in U-9. Prvi na parket stopajo najstarejši dve selekciji, ki s tekmovanji pričneta v 

oktobru. Letos Futsal klub Dobrepolje nima članske ekipe, zato bo paradna ekipa selekcija U-

19. 

Bojan Novak 

Tekmovanje ekipe U-19 se s prvim krogom prične v nedeljo, 8. 10. 2017. Varovanci trenerja Danija 

Kaljevića se bodo z nadarjeno generacijo, ki je pred dvema letoma osvojila državni naslov v kategoriji 

U-17, v prvem krogu v (še vedno) domači dvorani v Velikih Laščah srečali z ekipo ŠD Extrem iz Ribnice. 

Gre za sosedski derbi, ki bo zagotovo na tribune privabil lepo število gledalcev iz obeh taborov.  

Sicer pa v ligi U-19 (zahod) letos nastopa devet ekip. Poleg omenjenih dveh še: FC – Ivančna Gorica, 

FC Litija, Siliko Mkeršmanc, FSK Stripy, KMN Bronx Škofije, KMN Oplast Kobarid in Dlan Logatec. Cilji 

ekipe FK Dobrepolje so za letos visoki, bodo pa za uresničitev potrebovali široko in glasno podporo,  

zato v velikem  številu vabljeni v nedeljo, 8. 10., ob 17.00 v Velike Lašče. Igralci vam bodo za podporo 

hvaležni, zagotovo pa bodo na tekmi prikazali vse, kar znajo.  

V oktobru bo ekipa U-19 odigrala še tri tekme, in sicer 15. 10. v Ivančni Gorici, 22. 10. v Velikih Laščah 

(proti ekipi FC Litija) in 29. 10. v Škofijah.  

S tekmovanji v državni ligi U-17 zahod začenja tudi selekcija U-17, ki bo letos igrala pod taktirko 

Romana Zabukovca. V soboto, 7. 10., ob 15.00 se bo ekipa v prvem krogu pomerila z ekipo FSK Stripy. 

Tudi ekipa U-17 bo domače tekme igrala v športni dvorani v Velikih Laščah.  

V ligi U-17 zahod letos sodeluje sedem ekip, poleg omenjenih dveh še FC – Ivančna Gorica, Siliko Atet 

rent a car, KIX Ajdovščina, KMN Bronx Škofije in Puntar.  

Drugi krog bo ekipa FK Dobrepolje odigrala 14. 10. na Vrhniki proti ekipi Siliko Atet rent a car, v 

tretjem krogu sledi obračun z ekipo FC – Ivančna Gorica v Velikih Laščah (21. 10. ob 15.00), v četrtem 

pa v Škofijah proti ekipi KMN Bronx Škofije. 

Vabljeni tudi na domače tekme ekipe U-17.  

Na vseh tekmah Futsal kluba Dobrepolje je prost vstop. 

V naslednji številki si boste lahko prebrali novice iz Futsal kluba Dobrepolje in obširnejšo reportažo z 

letošnjih priprav, ki so jih igralci opravili od 21. do 24. 9. v Cerknem.  


