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PRAVILA IGRE 

1. Igra se na igrišču za mali nogomet z umetno travo. 

2. Število igralcev je 5+1 (Ekipa lahko prijavi max. 12 igralcev). 

3. Menjava je leteča (ko igralec na sredinski črti igro zapusti lahko v igro vstopi drugi tekmovalec)  

4. Čas igranja je 2 x 10 minut, od četrtfinala naprej je 2 x 12 minut. 

5. Žoga s strani se izvaja z nogo (žoga mora biti na črti). 

6. Vratar ne sme ujeti žoge z roko, ki mu jo je vrnil soigralec (nasprotna ekipa izvaja indirektni strel z 

devetih metrov). 

7. Pri izvajanju žoge s strani in pri prostem strelu morajo biti nasprotni igralci oddaljeni 3 metre od žoge, 

če nasprotnik to zahteva.  

8. Vratar lahko prejeto žogo, ko igra traja, vrže z rokami direktno preko sredinske črte, vendar ne more 

direktno doseči zadetka. V kolikor prejme žogo (brez kršitve pravil) in jo brcne v igro z nogami, pa 

lahko direktno doseže zadetek. Udarec od vrat (gol out) se izvaja z roko, vratar lahko vrže žogo 

direktno preko sredinske črte, vendar ne more direktno doseči zadetka.  

9. V primeru neodločenega izida (pri tekmah izločanja) ekipi izmenično izvajata po 3 kazenske strele z 

vnaprej določenimi izvajalci. Če po treh strelih še vedno ni zmagovalca, se nadaljuje izmenično po en 

strel do zmagovalca, izvajalca pa se določa sproti (lahko tudi isti igralec). 

10. Zmagovalna ekipa po rednem delu dobi 3 točke, če je rezultat neodločen ekipi dobita 1 točko, 

poražena ekipa po rednem delu pa 0 točk. 

11. Uvrstitev se določi po številu osvojenih točk, več točk pomeni boljšo uvrstitev. Če dve ali več ekip 

osvoji enako število točk odloča o razvrstitvi teh ekip skupna gol razlika. Če je tudi ta enaka odloča 

napreduje ekipa ki je dala več golov. 

12. Če nasprotne ekipe ni:  

• Zamuda do 5 minut je 1:0 za ekipo, ki čaka in tekma SE odigra. 

• Zamuda nad 5 minut je 2:0 za ekipo, ki čaka in tekma se NE odigra. 

13. Na turnirju bo poskrbljeno za garderobo kjer se tekmovalci lahko preoblečejo in stuširajo. 

14. Prva izključitev je 2 minuti, druga 5 minut, tretja pa do konca tekme, vendar lahko po 5-tih minutah 

igralca zamenja rezervni igralec. 
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15. Takojšnja izključitev igralca v primeru grobega namernega prekrška, napad na sodnika in podobno, 

se igralca izključi iz turnirja, vendar lahko po 5-tih minutah vstopi rezervni igralec. 

16. V primeru, da ekipa napade sodnika, igralce ali gledalce, SE KAZNUJE z diskvalifikacijo in rezultatom 

2:0 za nasprotno ekipo. 

17. Za izgubljene stvari ne odgovarjamo. 

18. Udeležba na nogometnem turnirju je na lastno odgovornost. 

19. Igra se v športnih copatih. Nogometni čevlji (kopačke) niso dovoljeni. 
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