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Akcija poteka v treh fazah. V prvi in drugi nastopijo vse prijavljene ekipe, tretja
faza pa je finalna prireditev 
Izvajamo turnirje s po štirimi klubi (šolami), ki so na turnirjih zastopani z do
desetimi nogometaši kategorije U11 in desetimi kategorije U9 
Klub ali šola se lahko v tekmovanje prijavi samo, če ima ekipo U9 in ekipo U11,
dopušča pa se tudi možnost, da se združita dva kluba ali dve osnovni šoli s
skupnim imenom, ki skupaj zagotovita zadostno število igralcev 
Turnirji se odvijajo v dvoranah na igrišču 20 x 40 metrov z rokometnimi vrati pri
kategoriji U11. Pri kategoriji U9 pa na skrajšanem igrišču ter malimi vrati, ki jih imamo
na voljo v posameznih športnih dvoranah. Igralno površino pripravimo tako, da postavimo
vrata na rob rokometnega kazenskega prostora z neprekinjeno črto. Tako dobimo igrišče
28 x 20 metrov ali na znižane rokometne gole, igra 5 : 5 na celo igrišče 

Kategorija U11 igra nogomet s štirimi igralci v polju in vratarjem, kategorija U9 pa
s štirimi igralci v polju brez vratarja ali 5 : 5 na znižane gole, na celo igrišče 
Sodnikov ni, trenerji posredujejo ob nesporazumih v okviru pedagoških in fair play
načel 
Rezultatov ne beležimo in vsak prijavljen klub nastopi v prvi in drugi fazi (dveh
turnirjih). 
3. faza: Za finalno prireditev Vodje nogometa za vse sestavijo štiri ekipe kategorije
U9 in štiri ekipe kategorije U11 in izpeljejo turnir po enakem principu kot v prvih
dveh fazah. Ekipe sestavijo tako, da povabijo po 40 otrok iz ene in 40 otrok iz druge
kategorije iz različnih klubov. Vodje nogometa za vse sami ocenijo sistem za izbor, ki
pa ni vezan na rezultate ali kvaliteto posameznikov. Osnovni cilj je, da na turnirju
nastopijo predstavniki čim več različnih klubov, ki pa se prilagaja posebnostim okolja. 

