
 
 

PROPOZICIJE TEKMOVANJA MLAJŠIH CICIBANOV  U-9 IN STAREJŠIH CICIBANOV  
 U-11 V TL 2022/2023 

 
1. člen 

Pravico nastopa za mlajše cicibane U-9 imajo igralci  rojeni po 1.1.2014 in ne mlajši kot 7 let.  
Pravico nastopa za starejše cicibane U-11 imajo igralci rojeni po 1.1.2012 in ne mlajši kot 8 let. 
Igralci v selekcijah  U-11 in U-9 morajo biti obvezno registrirani. Igralcu, ki ne izpolnjuje pogojev iz zgornjih 
alinej sodnik ne dovoli nastopiti.  

 
2. člen 

Pri  mlajših cicibanih U-9 se igra na igrišču velikosti 45 m dolžine in 35m širine (+/- 2m). 
 Pri starejših cicibanih U-11 se igra na igrišču velikosti 52 m dolžine in 35 m širine (+/- 2m). Igrišče mora biti 
začrtano ali pa kako drugače označeno (stožci). Velikost nogometnih vrat je 5 x 2 metra. Slikovni prikaz na 
koncu teh propozicij. 
 

3. člen 
Število prijavljenih igralcev je največ 16, igra pa se s 6+1 igralci. V igro morajo vstopiti vsi prijavljeni igralci. 
Menjave so ob prekinitvi igre brez omejitev. 
 

4. člen 
Igralni čas pri cicibanih U-11  in  U-9  je 2 x 25 minut s 5 minutnim odmorom. Vsaka ekipa ima na tekmi 
možnost do enega »odmora« v trajanju dveh minut. »Odmor« najavi trener  sodniku, le ta  dovoli 
koriščenje »odmora« ob prvi prekinitvi igre. 
 

5. člen 
Tekme se igrajo z žogo št. 4.  Igralcem je dovoljeno igrati v športnih copatih ali v nogometnih čevljih z 
gumijastimi podplati. 
 

6. člen 
Tekme U-11 sodi 1 sodnik. Stroške sodnika  poravna domačin – organizator tekme. 
Tekme v kategoriji cicibani U-9 si igralci  sodijo sami.  Morebitne sporne odločitve pri igri rešujeta oba 
trenerja skupaj. Domači trener,  da znak za začetek igre in za konec polčasa oz. tekme!  
Predstavnik domačih oz. trener domače ekipe je po tekmi dolžan preko SMS sporočila na   štev. 041 678 
557 sporočiti, da je  tekma bila odigrana in morebitne posebnosti!!!! 
 

7. člen 
V igri ni nedovoljenega položaja, aout se izvaja z roko, oddaljenost od žoge ob prekinitvi pa je 5 metrov. 
Ostala pravila veljajo enako kot pri velikem nogometu. 
 

8. člen 
Tekmovanje starejših cicibanov  U-11 poteka v štirih ligah z največ 8 moštvi. Lige so razdeljene na Vzhod, 
Center 1, Center 2 in Zahod.   
Tekmovanje mlajših cicibanov  U-9 poteka v štirih  ligah z največ 8 moštvi. Lige so razdeljene na Vzhod, Center 
1, Center 2 in Zahod.    
 
V kategoriji cicibani U-11 in U-9 se ne evidentirajo rezultati in ne vodijo lestvice.  
 

9. člen 
Tekmovanje vodi tekmovalni organ MNZ Ptuj. V kategoriji cicibani U-11  sodnik po končani tekmi posreduje 
Vodstvu tekmovanja informacijo ali se je tekma odigrala. 

 
 



10. člen 
Ostala določila veljajo po Propozicijah MNZ Ptuj za veliki nogomet. 
 
Grafični prikaz  igrišč za selekciji U11 in U-9. 
 

 


