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DELEGIRANJE TEKEM ZAKLJUČNEGA TURNIRJA
ZMAGOVALCEV LIG MALEGA NOGOMETA
Zaključni turnir zmagovalcev posameznih lig v malem nogometu na področju MNZ Ptuj,
bo v nedeljo 16.02.2020 od 15.00 ure naprej v športni dvorani OŠ Ljudski vrt.

Sodelujoče ekipe
1. ČLANI
EKIPA
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BAR 2
ŠD SELAN
ŠD RIM REKRUTER

2. VETERANI
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KMN TOMAŽ NAITORS
PIZZERIJA ANDIAMO PTUJ
CLUB 13

Ormož
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NEDELJA 16.02.2020

ŠPORTNA DVORANA OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT
Razpored tekmovanja:
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PODELITEV NAGRAD

Sodnika

Delegat

Hozyan – Sakelšek
Sakelšek – Hozyan
Hozyan – Sakelšek
Sakelšek – Hozyan
Hozyan – Sakelšek
Sakelšek – Hozyan

Zagoršek
Golob
Zagoršek
Golob
Zagoršek
Golob

Medobčinska nogometna zveza
Ptuj
Čučkova ulica 2
SI - 2250 PTUJ
Slovenija

www.mnzveza-ptuj.si

T: +386 2 748 15 36
F: +386 2 748 15 37
GSM: 041 678 557

E-posta: mnz.ptuj@gmail.com

PROPOZICIJE ZA TURNIR

















1. Pravila
Pravico nastopa pri članih imajo vsi igralci, ki so na dan tekme dopolnili 16 let starosti., pri
veteranih pa igralci, 35+.
Za članske in veteranske ekipe * lahko igrajo samo igralci, ki so bili prijavljeni za igranje v
posamezni ligi malega nogometa in so na seznamih, ki so nam jih posredovala Vodstva
tekmovanj posamezne lige.
Veteranske ekipe, ki so igrale v ligi nad 50 let lahko nastopijo s tremi igralci 35+.
Starost se preverja na podlagi veljavnega osebnega dokumenta s sliko igralca. Igralci so dolžni
imeti na vsako tekmo s seboj omenjen osebni dokument.
Tekma se lahko začne ko ima vsaka ekipa najmanj pet igralcev (4+1), ki imajo pravico nastopa.
Če ena od ekip ostane na tekmi z manj kot tremi igralci (2+1), je sodnik dolžan tekmo prekiniti.
V kolikor so razlog temu izključitve igralcev, sodnik tekmo takoj prekine. V ostalih primerih
mora sodnik počakati pet minut. Če ekipa po preteku pet minut nima minimalnega števila
igralcev, sodnik tekmo prekine.
Igralni čas vseh tekem je 2 x 15 min,
Med polčasi je 3 minutni odmor.
Na turnirju za prvaka šteje pravilo pet akumuliranih prekrškov (in ne šest kot v pravilih
NZS).
Vsaka ekipa ima na tekmo pravico do enega enominutnega odmora (time-aut), vendar se mora pri
tem upoštevati naslednje:
- oseba s klopi ima pravico zahtevati ( z kartončkom) odmor pri časomerilcu tekme.
- odmor lahko ekipa zahteva kadar koli med tekmo, vendar do odmora pride šele takrat, ko
ima ekipa, ki zahteva odmor, žogo v posesti, se pravi, igro bodo nadaljevali iz udarca s
kota, outa, prostega strela, ali iz vmetavanja.
- časomerilec bo označil dovoljenje za odmor, ko bo žoga izven igre. Uporabil bo zvočni
signal-sireno.
- v času odmora morajo igralci, ki so bili pred tem v igri, ostati na igrišču. Po končanem
odmoru (znak sirene) lahko pride do zamenjave igralcev.
Spisek igralcev za tekmo mora biti oddan delegatu najmanj 15 minut pred začetkom tekme.
Za prve tri uvrščene ekipe pri članih in veteranih so ekipe so pripravljene nagrade (pokali).
2. Disciplinske zadeve
Po prejetih parnih rumenih kartonih ima igralec prepoved nastopa na naslednji tekmi.
V primeru izključitve igralca ima le ta prepoved nastopa na naslednji tekmi oz. na več odvisno od
sklepa disciplinskega sodnika ki ga ta izreče na licu mesta.

10. 02. 2020

Medobčinska nogometna zveza
Ptuj
Čučkova ulica 2
SI - 2250 PTUJ
Slovenija

www.mnzveza-ptuj.si

3.

T: +386 2 748 15 36
F: +386 2 748 15 37
GSM: 041 678 557

E-posta: mnz.ptuj@gmail.com

Ugotavljanje uvrstitve

Ugotavljanje končne uvrstitve na osnovi skupaj osvojenih točk. V kolikor pride do primera,
ko imajo dve ali več ekip isto število točk se končna razvrstitev določi na osnovi naslednjih
zaporednih kriterijev:
 število točk iz medsebojnih srečanj,
 razlike med danimi in prejetimi goli v medsebojnih srečanjih,
 gol razlike z vseh tekem,
 števila danih zadetkov na vseh tekmah,
 žreb
Lep pozdrav.
Matej Gajser, l.r.
Predsednik Komisije za mali nogomet
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