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RAZPIS OBČINSKEGA PRVENSTVA V NOGOMETU 

 ZA STAREJŠE DEČKE  
 

 KRAJ IN ČAS: 
Občinsko prvenstvo v nogometu za starejše dečke bo potekalo v ponedeljek 11. oktobra in 
četrtek 14. oktobra 2021 od 10.00 dalje na zunanjem asfaltnem nogometnem igrišču pri OŠ 
Simona Jenka, Smlednik 73, 1216 Smlednik. 
 

 PRAVICA NASTOPA: 
Tekmujejo lahko učenci, rojeni leta 2007 in mlajši. 
 

 TEKMOVALNA DOLOČILA: 
- Tekmovalni sistem bo določen glede na število prijavljenih ekip. 
- Igra se po pravilih Nogometne zveze Slovenije ter določilih Informatorja št. 1 in tega razpisa. 
- Igra se po sistemu 4 + 1: štirje igralci v polju in vratar. Rezervnih igralcev je šest. Ob »leteči menjavi« 

mora igralec zapustiti igrišče, šele nato lahko v igro vstopi drug igralec. Vratar se menja le ob prekinitvi 
igre. 

- Igralni čas je 2 x 15 minut s petminutnim odmorom med polčasoma. 
- Out se izvaja z nogo (žoga na črti mora mirovati, nasprotni igralci morajo biti od žoge oddaljeni pet 

metrov). Zadetek neposredno iz outa se ne prizna. 
- Ko žoga po udarcu napadalcev zapusti prečno črto igrišča, mora vratar vrniti žogo v igro z roko. Vrže 

jo iz svojega kazenskega prostora, vendar ne prek sredine igrišča. 
- Vratar lahko vrže ali udari žogo z nogo čez polovico igrišča, če je žoga v igri. 
- Če obrambni igralec potisne žogo prek črtne črte, se izvaja udarec iz kota na strani, na kateri je žoga 

zapustila igrišče. 
- Prekrški se ne seštevajo. 
- Kazenski strel se izvaja s črte sedmih (7) metrov. 
- Če igralec dobi rumeni karton, mora za 2 minuti zapustiti igrišče. Če nasprotna ekipa v tem času 

doseže zadetek, se lahko isti igralec vrne v igro. Igralec, ki je prejel dva rumena ali rdeč karton, na 
naslednji tekmi ne sme nastopiti. 

- Vsaka ekipa lahko med tekmo enkrat vzame minuto odmora. 
 

 PRIZNANJA: 
Prvouvrščena ekipa prejme nogometno žogo. 
 

 ZAKLJUČNA DOLOČILA: 
Organizator zagotovi igrišče, sodnika in žogo za izvedbo tekmovanja. Žoge za ogrevanje prinesejo 
ekipe s seboj na tekmovanje. Udeleženci nastopajo na lastno odgovornost.  
 

 PRIJAVE 
Prijave ekip pošljite na elektronski naslov neva@zavodsotocje.si najkasneje do četrtka, 7. 

oktobra 2021 do 11.00. Prosimo vas, da nam ob prijavi pošljete tudi poimenski seznam ekipe. 
 
OPOMBA: 
Ekipe, ki potrebujejo prevoz na tekmovanje, naj to navedejo ob prijavi! 
 

                     

                      Neva Finžgar, ŠOM 
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