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3. ŠPORTNE IGRE JESENIC

LIGA V NOGOMETU

PRIČETEK TEKMOVANJA:
Sreda 22. september 2010

SESTANEK VODIJ EKIP:
Torek 21. september 2010 ob 16:30 uri v sejni sobi Zavoda za šport Jesenice. Na sestanku se 
bomo dogovorili o sistemu tekmovanja in pravilih.

PRAVICA NASTOPA:
Pravico nastopa imajo vsa združenja z njihovimi zaposlenimi, člani ali drugimi ki so povezani z 
organizacijo. Nastopajo tako lahko: podjetja, obrtniki, podjetniki, študenti, javni zavodi, klubi, 
društva, delavci v javni upravi, Policija…

KRAJ, ČAS IGRANJA: 
Igrišče z umetno travo Podmežakla ob sredah od 17:00 ure dalje. Vsaka ekipa na dan 
tekmovanja odigra samo eno tekmo po razporedu in hkrati najmanj 10 tekem v celotni ligi. Prvi 
del tekmovanja se odigra v mesecu septembru in oktobru 2010, drugi pa v aprilu in maju 2011.

SISTEM TEKMOVANJA:
Igra se po dvokrožnem ligaškem sistemu, kar pomeni da vsaka ekipa igra z vsako 2 x. V primeru 
večjega števila ekip (11 in več) se sistem tekmovanja spremeni.

STARTNINA: 
Startnina je 100 € / ekipo in vključuje stroške igrišča, sodnika in nagrad. Lahko se poravna na 
osnovi izstavljenega računa ali z gotovino. Prve tri uvrščene ekipe prejmejo pokale.

PRIJAVE:
Prijavite se lahko do torka 21.9.2010 do 16:00 ure:
051/685-240, 04 588 46 65 ali zsj.programi@siol.net.
Do prve tekme je potrebno oddati tudi spisek vseh prijavljenih tekmovalcev, ki se bo plastificiral 
in predal sodnikom, ki bodo na željo kapetanov ekip lahko preverjali pred vsako tekmo. Spisek 
tekmovalcev je omejen na 18 igralcev.

PRAVILA:

• igra se po Futsal  FIFA pravilih v malem nogometu;dodatna pravila pa so sledeča:
• igralni čas je 2 X 20 min
• število igralcev 4 + 1
• ekipo sestavljajo samo prijavljeni igralci, ki se jih med ligo ne menja;
• ekipa, ki igra z neprijavljenim igralcem izgubi tekmo z rezultatom 3:0; v kolikor
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obstaja sum, da igralec nasprotne ekipe ni prijavljen se na zahtevo vodje ekipe ali 
sodnika izkaže z osebnim dokumentom.  Pritožbo obravnava sodnik in kapetana obeh 
ekip pred tekmo.

• prijavljeni igralci v ligo ne smejo biti registrirani v 3. slovenski ligi ali drugem primerljivem 
ali po rangu višjem tekmovanju.

• število menjav je neomejeno; menjave so leteče; pri menjavi vratarja se igra prekine
• udarec iz avta in kota  se izvajata z nogo; udarec iz avta se mora izvesti po štirih

sekundah  posedovanja žoge, v nasprotnem primeru žogo prejme nasprotna ekipa
• vsako držanje z roko za ogrado ali gol ter prerivanje ob ogradi se kaznuje z

indirektnim udarcem za nasprotno ekipo
• rumeni karton pomeni opomin
• rdeči karton je izključitev igralca za celo tekmo; po 2 min kazni, ga zamenja

rezervni igralec. V primeru hujše kršitve komisija tekmovanja odloča o nadaljnji kazni.
• v primeru izključitve;če ekipa z igralcem več doseže zadetek, se ekipa z igralcem manj 

popolni
• v primeru, da ekipa samovoljno zapusti igrišče ali da ekipa  (igralci in vodstvo) napadejo 

sodnika (fizično ali verbalno) ali vodstvo tekmovanja se le ta ekipa diskvalificira iz 
nadaljnjega tekmovanja. Vse že igrane tekme in tekme, ki bi jih morali še odigrati se 
registrirajo z 3: 0

• pri izvajanju avta in prostih strelov, mora biti nasprotni igralec oddaljen 5 metrov
• vratar lahko med igro žogo vrže čez sredino; če doseže zadetek ta ne velja
• če ena od ekip ne pride na tekmo, se na njo počaka 5 minut, po petih minutah, prisotna 

ekipa dobi tekmo s 3:0
• uvrstitev ekip se določa na podlagi zbranih točk; v primeru, da ima več ekip

enako število točk o razvrstitvi odloča razlika v zadetkih, kjer je pri enaki razliki bolje 
uvrščena ekipa, ki je dosegla več zadetkov;če se tudi po tem kriteriju ne dobi 
zmagovalca v skupini odloča rezultat medsebojnega srečanja; če je tudi ta izenačen o
zmagovalcu odloča žreb

• pritožbe (pisno) na postavo ekipe se vložijo vodstvu tekmovanja pred tekmo, ali 
najkasneje do 12 ure naslednjega dne. Komisija odloča v najkrajšem možnem času.

• pritožbe ni možno vložiti na sodniške odločitve, razen v primeru materialnih kršitev 
nogometne igre

• Vodstvo tekmovanja – komisijo sestavljajo: Bojan Lumpert- vodja sodnikov, Zoran 
Kramar, Brane Jeršin, Gaber Šorn in predstavnik ekip.

Vodja ekipe je dolžan, da seznani igralce o pravilih.
Ekipe naj se držijo pravil in FAIRPLAY-a!
Vsak igralec igra na lastno odgovornost!

Vodja tekmovanja: 
Gaber ŠORN, prof. šp. vzg.


