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Del. št. 07            
   
 

DELEGIRANJE SODNIKOV IN DELEGATOV V REKREACIJSKI LIGI  

MALEGA NOGOMETA  

    
 

 

Nedelja  26.01.2020 

 

Športna dvorana »OŠ LJUDSKI VRT« 
 

 
Mesto Ekipa krog 

1.  ŠD Selan 3 

2.  RC Trcko 1 

3.  ŠD Rim Rekruter 0 

 

 

 

Končnica tekmovanja  

Ura Ekipa 1 : Ekipa 2 Sodnik Delegat 
15.00 ŠD Rim Rekruter : ŠD Selan Sakelšek – Milošič Golob 
16.30 RC Trcko : ŠD Rim Rekruter Milošič – Sakelšek  Golob 
18.00 ŠD Selan : RC Trcko Sakelšek – Milošič  Golob 
 

 

 

5. krog veterani  

Ura Ekipa 1 : Ekipa 2 Sodnik Delegat 
15.45 Markovci : Ormož Kornik Zagoršek 
17.15 Club 13 : Vitomarci Kornik Zagoršek 
 Slomaster AS hibridi : prosti   

 
 
Navodila za končnico tekmovanja: 
V končnici imajo pravico nastopa samo igralci, ki so nastopali za svoje ekipe v rednem delu 
tekmovanja. 
Vpis dodatnih igralcev pred končnico tekmovanja ni možen. Igralci morajo imeti s seboj veljaven 
osebni dokument s sliko. 
Rumeni kartoni iz rednega dela tekmovanja se brišejo, razen parnih rumenih kartonov. 
Prepoved nastopa zaradi parnih rumenih kartonov in rdečih kartonov se prenese v končnico 
tekmovanja. 
Prvo uvrščena ekipa iz rednega dela si v končnico tekmovanja prenese 3 točke, drugouvrščena 1 točko 
in tretje uvrščena ekipa 0 točk. 
Ugotavljanje uvrstitve v končnici tekmovanja v skladu s 50. čl. TP NZS. 
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V rekreacijski ligi  šteje pravilo  pet akumuliranih prekrškov (in ne šest kot v pravilih NZS).  
 

➢ Ekipa mora obvezno oddati  prijavo ekipe na tekmo na ustreznem obrazcu »Prijava ekipe za tekmo« 
najmanj 20 minut pred tekmo. Noben drug način javljanja igralcev za tekmo ni mogoč. (ustno). 

➢ V kolikor se ekipa 5 minut po začetku tekme ne pojavi na igrišču se šteje kot da ni prispela na tekmo. V 
tem primeru se tekma registrira v korist nasprotnika. 

➢ Na klopi za rezervne igralce  se lahko nahajajo rezervni igralci v dresih ter uradne osebe, ki so zapisane v 
zapisniku. Vsi ostali se morajo zadrževati oz. biti na tribuni. Delegati in sodniki bodo preverjali 
prisotnost in v kolikor ne bo vzpostavljeno ustrezno stanje se tekma bodisi ne bo pričela ali bo 
prekinjena  V kolikor  se v roku 1 minute ne vzpostavi zahtevano stanje se tekma prekine na škodo 
ekipe, katera je bila opozorjena na nepravilnost. 

➢ Najstrožje je prepovedano zadrževanje otrok  ob igrišču pred med in po tekmi (možnost 
poškodb). 

➢ Organizator tekmovanja ne odgovarja za morebitne poškodbe igralcev, odgovornost zanje prevzamejo 
igralci sami oz. njihove ekipe. 

➢ Nešportno obnašanje igralcev in funkcionarjev do uradnih oseb vodstva tekmovanja (sodniki, delegati) 
bo najstrožje sankcionirano. 

 

➢ Klubi so si evidenco o javnih opominih in izključitvah dolžni voditi sami. 
 
Komisar za delegiranje sodnikov:                         Vodja tekmovanja: 

 Boris Grabar l.r.                 Janko TURK  l.r. 
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