Pravilnik
ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA
MALI NOGOMET
VODJA TEKMOVANJA: Igor KAŠIČ, 040 708 025, igorkasic@gmail.com
KRAJ TEKMOVANJA: Cviblje/Športni park Trebnje
URA ZAČETKA TEKMOVANJA: SOBOTA, 8. 6. 2019, OD 8.00 DALJE PO RAZPOREDU
Poimenske prijave ekip: 30 minut pred začetkom tekmovanja
1. IZVEDBA TEKMOVANJA
Tekmovanje vodi vodja tekmovanja malega nogometa. Igra se na nogometnih igriščih z
umetno/naravno travnato podlago. Linije so označene z »gobicami«. Vsaki ekipi je zagotovljeno
igranje na najmanj dveh (2) tekmah. Obvezni so športni copati brez čepov. Na katerem igrišču se
bo odigrala katera tekma, določi vodja tekmovanja po opravljenem žrebu. Število prijavljenih
igralcev v ekipi je maksimalno 6.
2. NAČIN TEKMOVANJA
Pare določi žreb. Če po rednem delu ostane neodločen rezultat, ekipi izvajata penale. Kazenske
strele lahko izvaja katerikoli od prijavljenih igralcev, enako pravilo pa velja za vratarja.
Tekmovalci morajo biti ves čas tekmovanja prisotni na igriščih in sami slediti urniku tekmovanja ter
upoštevati navodila vodje tekmovanja. Ekipa, ki za več kot tri (3) minute po urniku zamudi svojo
tekmo, izgubi srečanje z rezultatom 0:3 brez igre.
Zapisnike tekem vodijo zapisnikarji, ki jih predajo vodji tekmovanja, nato pa se skupno z rezultati in
ostalo dokumentacijo predajo organizatorju tekmovanja. Z vodjem tekmovanja, ki bo na vidnem
mestu, kontaktirajo samo vodje ekip oziroma predstavniki ekip. Pritožb na sojenje ni.
3. PRAVILA IGRE
Igra se po pravilih igranja malega nogometa NZS z dopolnili. Igralni čas je 2 x 8 minut. Po izteku
prvega polčasa (8 minut) se zamenjata strani. Čas za zamenjavo strani je 2 minuti, nato se igra
nadaljuje! Na igrišču so 4 igralci plus vratar. Ekipo sestavlja 5 igralcev /4+1/ plus rezerva. Ob
začetku tekme mora biti celotna ekipa na igrišču /4+1/. Če med tekmo ostane ekipa na igrišču z
manj kot tremi igralci /2+1/, mora sodnik tekmo prekiniti. Razen v primeru poškodbe, ko se počaka
3 minute, nato pa se zapiska konec tekme. Ob takšni prekinitvi se upošteva trenutni rezultat, če je
v korist popolne ekipe, sicer se registrira s 3:0 v korist popolne ekipe.
Ekipa mora nastopiti v enotnih športnih majicah s številkami. Če sodnik ugotovi, da imata skupini
majice podobne barve, menja majice drugo napisana skupina.
K obvezni opremi spadajo kratke športne hlače in copati s podplati brez čepov. Vratar lahko
nastopa v trenirki, vendar mora biti drugačne barve od dresov soigralcev.
4. TEHNIČNA PRAVILA
Oddaljenost igralcev od žoge pri izvajanju vseh strelov je 5 m. Vsi prosti streli se morajo izvajati v
času 5 s, razen če izvajalec zahteva določeno oddaljenost. V tem primeru lahko nadaljuje samo na
znak sodnika. Zadetek se prizna tudi iz direktnega udarca iz sredine ob začetku tekme ali med
tekmo, ne da se žoga dotakne kateregakoli igralca. Stranski avt se izvaja z nogo, žoga pa mora
mirovati na ali izven navidezne črte avta. Kot se izvaja na sečišču vzdolžne in prečne črte. Žoga
mora pri izvedbi mirovati.

5. IGRA VRATARJA
Vratar lahko igra v vratarjevem prostoru in na svoji polovici igrišče 4 s. Vratar lahko žogo iz igre ali
gol avta meče z roko čez sredino igrišča, ne more pa doseči gola, če se žoge pri tem ni dotaknil
nobeden od igralcev na igrišču. Vratar se ne sme z roko dotakniti ali prijeti namerno oddane žoge
od soigralca. Vratar lahko ponovno igra z žogo podano od soigralca šele, ko je le ta prešla polovico
igrišča. Vratar mora žogo iz gol avta vrniti v igro z roko. Igranje vratarja na nasprotni polovici je
časovno neomejeno.
6. DISCIPLINSKE KAZNI
Vsi prekrški se akumulirajo in se po petem prekršku izvaja indirektni strel iz razdalje 10 m brez
živega zidu. Za opomin prejme igralec rumeni karton. Za dva prejeta rumena kartona na tekmi
prejme igralec rdeči karton in tekme ne sme nadaljevati, po preteku kazni dveh minut pa ga lahko
zamenja drugi igralec. Za grobi prekršek ali nešportno vedenje /po oceni sodnika/ lahko igralec
prejme rdeči karton, po preteku kazni dveh minut pa ga lahko zamenja drug igralec. Igralec, ki je
neposredno prejel rdeči karton, ima prepoved igranja naslednje tekme. Igralec, ki je izključen in je
sledila disciplinska prijava /velja tudi po koncu tekme/, se kaznuje s strani tekmovalnega razsodišča
(sestavljata ga vodja tekmovanja in sodnik tiste tekme) in lahko prejme kazen prepovedi igranja
večih tekem ali do konca tekmovanja. Če nasprotna ekipa v času trajanja kazni igralca doseže
zadetek, se izključeni igralec takoj vrne v igro.
7. SPLOŠNA PRAVILA
Vodja ekipe mora v primeru preverjanja identitete igralcev na zahtevo vodje tekmovanja predložiti
osebni dokument igralca. Pritožba na igranje spornega igralca je možna samo takoj po končani
tekmi pri sodniku. Ob prijavi ekipe, ki se izvede pri vodji tekmovanja, morate oddati uradno
potrjeni seznam nastopajočih igralcev, s podpisom direktorja podjetja, za katerega nastopajo.
Vsak igralec tekmuje na lastno odgovornost!
8. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.
9. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in stopi v veljavo takoj.

Vodja tekmovanja
Igor KAŠIČ

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

