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Letošnje tekmovanje najmlajših nogometašev »Rad igram nogomet« bo že enajsto leto po 
vrsti. V lanskoletnem tekmovanju, v starostni kategoriji U-10, je bilo odigranih preko 90 
turnirjev v vseh devetih slovenskih nogometnih regijah. Svoje nogometno znanje je prikazalo 
več kot 5.000 najmlajših. Spletla so se tudi mnoga nova poznanstva in celo prijateljstva. 

Za prikazano v minulih letih si pohvalo zaslužijo vsi nadebudni nogometaši, njihovi trenerji, 
učitelji in klubski funkcionarji ter seveda številni požrtvovalni organizatorji in sodniki, brez 
katerih našega tekmovanja prav gotovo ne bi bilo. 

 

PRAVILA ZA MALI NOGOMET 
(CICIBANI U-10) 

Žoga: 

1. Igra se z žogami št. 4. 
2. O kvaliteti žoge odloča sodnik.  

Pravica nastopa, število igralcev in menjave: 

1. Pravica nastopa imajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od osem let in vso tekmovalno 
leto tudi igralci, ki napolnijo deset let v koledarskem letu (v tekmovalnem letu 
2010/2011 rojeni po 01.01.2000), v katerem se je tekmovalno leto pričelo (39.člen TP 
NZS). 

2. Na tekmah lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih identiteto ugotovi vodja tekmovanja 
pred začetkom turnirja na podlagi športne izkaznice, potnega lista ali osebne 
izkaznice. 

3. Igralec lahko nastopa v tekmovanju samo za eno ekipo. 
4. V primeru, da je igralec prijavljen za ekipo svoje OŠ in ekipo nogometnega kluba, kjer je 

registriran, lahko nastopa le za nogometni klub. 
5. Ekipo sestavlja največ 10 igralcev. Na začetku tekme mora imeti vsako moštvo na 

igrišču 5 igralcev, med tekmo najmanj 3 igralce. Eden od njih je vratar (4 + 1). 
6. Število dovoljenih menjav med igro je neomejeno. Menjave so »leteče«. 
7. V primerih menjave vratarja z drugim vratarjem mora biti igra prekinjena. 
8. Vsak igralec lahko zamenja svoje mesto z vratarjem, vendar le pod pogojem, da mu 

zamenjavo dovoli sodnik in da je izvršena v času prekinitve igre (paziti na opremo). 
9. V igro morajo na vsaki tekmi vstopiti vsi prijavljeni igralci !  

V primeru, da za ekipo ne nastopijo vsi igralci, se srečanje registrira z rezultatom 0:3 za 
nasprotno ekipo. 

Športna oprema: 

Vsi igralci enega moštva morajo biti enotno oblečeni. V kolikor so barve športne opreme 
enake ali podobne, je dolžna gostujoča (oziroma drugo vpisana) ekipa zamenjati opremo. 

Igralni čas: 

Igralni čas je 1 x 16 minut z brez odmora. 

 



 

 

 

 

 

10  ZLATIH PRAVIL FAIR PLAYA                       

 

 

   Vedno igraj na zmago.   

 

  Igraj pošteno. 

 

  Spoštuj pravila igre 

 

       Spoštuj nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne  osebe  in   

           gledalce. 

 

  Poraz sprejmi z dostojanstvom. 

 

  Promoviraj nogomet. 

 

      Zavračaj podkupovanje, droge, rasizem, nasilje in ostale  

           nevarnosti, ki pretijo našemu športu. 

 

  Pomagaj v boju za bolj pošteno igro. 

 

  Razkrij tiste, ki poskušajo osramotiti naš šport. 

 

  Spoštuj tiste, ki branijo dober sloves nogometa. 

 

 



 

 

 

 

 

U10 – Zmagovalci skupin A, B, C, D in E 

Športna dvorana Rogatec 04.12.2010 
 

RIN U10 
CM CELJE  

KRŠKO 1  

SIMER ŠAMPION 1 

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH 

RUDAR VELENJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Krog  Ura 

KRŠKO 1 B  : RUDAR VELENJE B  9:00 

SIMER ŠAMPION 1 B  : OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH B  9:20 

KRŠKO 1 A  : RUDAR VELENJE A  9:40 

SIMER ŠAMPION 1 A  : OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH A  10:00 

2. Krog  Ura 

RUDAR VELENJE B  : SIMER ŠAMPION 1 B  10:20 

CM CELJE B  : KRŠKO 1 B  10:40 

RUDAR VELENJE A  : SIMER ŠAMPION 1 A  11:00 

CM CELJE A  : KRŠKO 1 A  11:20 

3. Krog  Ura 

SIMER ŠAMPION 1 B  : CM CELJE B  11:40 

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH B  : RUDAR VELENJE B  12:00 

SIMER ŠAMPION 1 A  : CM CELJE A  12:20 

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH A  : RUDAR VELENJE A  12:40 



 

 

 

 

 
  

 

 

   

 

 

 

V II. fazo tekmovanja RIN 2010/2011 napredujejo prve štiri ekipe. 

4.  Krog  Ura 

CM CELJE B  : OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH B  13:00 

KRŠKO 1 B  : SIMER ŠAMPION 1 B  13:20 

CM CELJE A  : OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH A  13:40 

KRŠKO 1 A  : SIMER ŠAMPION 1 A  14:00 

5.  Krog  Ura 

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH B  : KRŠKO 1 B  14:20 

RUDAR VELENJE B  : CM CELJE B  14:40 

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH A  : KRŠKO 1 A  15:00 

RUDAR VELENJE A  : CM CELJE A  15:20 


