
PRAVILNIK TEKMOVANJA 
Jan Oblak 2022: kategorija U9


Število igralcev: 6 igralcev in vratar (6+1)

Velikost igrišča: 50x33 m, naravna trava, velikost gola 5x2 m, žoga št. 4

Igralni čas: 1x 16 minut

Starost igralcev: letnik 2013 in mlajši


Preverjanja starosti igralcev pred tekmovanjem ne bo, lahko pa trener določene ekipe zahteva osebno ali 
klubsko izkaznico za določenega igralca nasprotne ekipe. Pred tem je potrebno na zapisniški mizi izpolniti 
zahtevek zoper člana nasprotne ekipe in plačati kavcijo 20,00 € (v primeru ugodne rešitve pritožbe se 
kavcija vrne). V primeru, da se ugotovi, da je igralec starejši, se ta ekipa diskvalificira iz nadaljnjega 
tekmovanja.


Pravila igre 
• Stranski avt se izvaja z roko.

• Vratar izvaja golavt z nogo. Žoga lahko preleti sredino igrišča.

• Če soigralec vratarju namerno poda z nogo, vratar žoge ne sme prejeti z roko.

• Pri golavtu in prostih strelih morajo biti nasprotniki oddaljeni 5 m.

• Kazenski streli se izvajajo z razdalje 7 m.

• Menjave so leteče in neomejene, izvajati se morajo na sredini igrišča.

• Disciplinske kazni so opomin (rumeni karton) in izključitev za 2 minuti (rdeči karton). Pri 

izključitvi izključeni igralec ne sme več igrati na isti tekmi. Po 2 minutah ali prejetem golu v tem 
času, lahko kaznovanega igralca zamenja soigralec, ki še ni bil kaznovan na isti tekmi.


• V primeru enake barve opreme, si drugo napisana ekipa obleče markirne majice.

• Če ekipo spremljata dva trenerja, morata biti v času tekme ves čas na isti strani igrišča.


Sistem točkovanja in napredovanja 
Ekipa dobi za zmago 3 točke, za neodločen rezultat 1 točko in za poraz 0 točk. V primeru enakega 
števila točk dveh ali več ekip, vplivajo na uvrstitev rezultati medsebojnih tekem, nato razlika v 
golih na medsebojnih tekmah in število doseženih zadetkov na medsebojnih tekmah. Če še 
vedno ni mogoče določiti vrstnega reda, se upoštevata razlika v golih in število doseženih 
zadetkov na vseh tekmah. Če tudi po tem ni mogoče določiti vrstega reda, se izvede žreb.


Na tekmah na izločanje se v primeru neodločenega rezultata izvajajo kazenski streli, in sicer po 3 
igralci iz vsake ekipe. Če je rezultat tudi po tem še vedno neodločen, se nadaljuje posamično 
izvajanje kazenskih strelov (1:1), do odločitve. Pri tem kazenske strele izvajajo vsi igralci v ekipi, 
NE le en igralec.


Pokali se prejmejo za 1., 2., 3. in 4. mesto, medalje za prva tri mesta. Nagrajena bo tudi najboljša 
postava turnirja.


Ekipe naprošamo, da pridejo na turnir pravočasno, vsaj 30 minut pred prve začetkom tekme. Po 
prihodu se zglasite na INFO TOČKI, kjer boste dobili vse informacije, ki jih boste potrebovali za 
začetek turnirja.
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