VABILO NA 1. NOGOMETNI TURNIR
DVORANE TABOR Z ODBOJEM
(DEKLICE)

Dvorana Tabor, Maribor
NEDELJA, 16. 2. 2014
Spoštovani prijatelji nogometa!
Vabimo Vas na turnir v malem nogometu na odboj, ki bo v nedeljo, 16. 2. 2014, in sicer za
dekleta:
 kategorije U13 (letnik 2001 in 2002) med 8.00 in 14.00 uro in
 kategorije U15 (letnik 1999 in 2000) med 14.00 in 20.00 uro.
Turnir se bo odvijal v Dvorani Tabor v Mariboru. Na posameznem turnirju bo sodelovalo
največ 10 ekip. Upošteval se bo vrstni red prijav!
Sistem turnirja:
 ekipe bodo razdeljene v dve skupini po največ 5 ekip, kjer igra vsak z vsakim;
 po skupinskem delu igrata:
- 5. uvrščeni ekipi za 9. mesto,
- 4. uvrščeni ekipi za 7. mesto,
- 3. uvrščeni ekipi za 5. mesto,
- 2. uvrščena ekipa iz skupine A z 1. uvrščeno ekipo iz skupine B in obratno
(poraţenca teh dveh tekem igrata za končno 3. mesto, zmagovalca pa finale);
 igra se na odboj in gole velikosti 5x2 metra;
 čas igranja je 10 minut, za 3. in 1. mesto pa 12 minut.
Nagrade:
 Pokal za 1., 2. in 3. mesto;
 Pokal za najboljšo igralko, strelko in vratarko;
 Zmagovalcu se zagotovi neposredna udeleţba na turnirju v naslednjem letu;
 Diplome za vse igralke;
Prijavnina znaša 70,00 EUR za ekipo. V primeru prijave ekipe na oba turnirja (U13 in U15)
znaša prijavnina 110 EUR. Prijavnina se poravna po prejetem računu, najkasneje do četrtka,
6. 2. 2014.

V ceni prijavnine je vključeno:
 topli obrok hrane in napitek,
 pokali za najboljše tri ekipe,
 pokal za najboljšega igralca, strelca in vratarja ter
 za vse igralce diplome o sodelovanju na turnirju.
Ţrebanje skupin bo javno v ponedeljek, 10. 2. 2014, v Dvorani Tabor. Vsa podrobnejša
navodila, izţrebane skupine, razpored tekem itd. Vam pošljemo naslednji dan po ţrebu – torej
v torek, 11. 2. 2014.

Prijave so moţne do četrtka, 30. 1. 2014 oz. do popolnitve mest. Prijave se
naj posredujejo na e-pošto: aleš.antolinc@somb.si.
Vse podrobnejše informacije so Vam na voljo na telefonski številki:
 041 731 666 – Aleš Antolinc

PRAVILA TURNIRJA
Pravica nastopa, število igralk in menjave:
1) Pravico nastopa imajo igralke:
 U13 – letnik 2001 in mlajše;
 U15 – letnik 1999 in mlajše.
2) Na tekmah lahko natopijo samo tiste igralke, katerih identiteto je moţno ugotoviti na podlagi
osebne izkaznice, potnega lista ali športne izkaznice kluba.
3) Ekipo sestavlja največ 12 igralk. Na začetku tekme mora imeti vsako moštvo na igrišču 5
igralk. Ena od njih je vratarka (4 + 1).
4) Število dovoljenih menjav med igro je neomejeno. Menjave so »leteče«.
5) V primerih menjave vratarke z drugo vratarko mora biti igra prekinjena.
6) Vsaka igralka lahko zamenja svoje mesto z vratarko, vendar le pod pogojem, da ji zamenjavo
dovoli sodnik in da je izvršena v času prekinitve igre (paziti na opremo).
Športna oprema:
Vse igralke enega moštva morajo biti enotno oblečene. V kolikor so barve športne opreme enake ali
podobne, je dolţna gostujoča (oziroma drugo vpisana) ekipa zamenjati opremo.
Igralni čas, žoga, disciplinske kazni, pravila:
1) Igra se z ţogo št. 5.
2) Igra se na odboj in gole velikosti 5x2 metra.
3) Igralni čas je 1 x 10 minut, tekma za 3. in 1. mesto pa se igra 1 x 12 minut. Med tekmami je 2
minutni odmor.
4) Začetek tekme je po predvidenem urniku. Ekipa, ki zamudi začetek tekme za 2 minuti je
tekmo izgubila z 3:0.
5) po skupinskem delu:

-

5. Uvrščeni ekipi za 9. Mesto
4. Uvrščeni ekipi za 7. Mesto
3. Uvrščeni ekipi za 5. Mesto
2. Uvrščena ekipa iz skupine A, z 1. Uvrščeno ekipo iz skupine B in obratno
(poraţenca teh dveh tekem igrata za končno 3. Mesto, zmagovalca pa finale)

6) Udarec od vrat se izvaja z roko. Ţoga mora zapustiti kazenski prostor. Vratarka lahko poda
ţogo preko sredine igrišča. Zadetek, ki je doseţen neposredno z metom od vrat, se ne prizna.
Vratarka ne sme prijeti ţoge, ki ji je podana s strani soigralke.
7) Pri izvajanju prostih udarcev (direktni in indirektni) morajo biti vse nasprotne igralke
oddaljene od ţoge najmanj 3 (tri) metre do trenutka, ko je ţoga v igri. Ţoga je v igri, ko je
udarjena s strani izvajalke in se le-ta premakne.
8) Kazenski udarec se izvaja z označenega mesta (8-metrovka). Pri izvedbi morajo biti vse
igralke, razen vratarke nasprotnega moštva in izvajalke izven kazenskega prostora, vendar na
igrišču in najmanj 3 (tri) metre od mesta za izvajanje. Vratarka se lahko premika s stopali po
črti v vratih, preden izvajalka udari ţogo.
9) Kot in stranski aut se izvajata z nogo. Pri izvedbi kota in stranskega auta mora ţoga mirovati.
Zadetek, ki je doseţen neposredno iz kota ali auta, se ne prizna.
10) Po skupinskem delu se po tekmah, ki se končajo z neodločenim rezultatom izvajajo kazenski
streli (8-metrovka). Kazenske strele izvajajo 3 igralke. V nadaljevanju lahko kazenske strele
izvaja ena igralka do konca.

Kriteriji razvrstitve v skupinskem delu:
1) ŠTEVILO TOČK
2) MEDSEBOJNO SREČANJE DVEH ALI VEČ EKIP:
2.1 Njihove medsebojne točke
2.2 Njihova medsebojna razlika v zadetkih
2.3 Večje število danih zadetkov v medsebojnih srečanjih
3) RAZMERJE DANIH IN PREJETIH ZADETKOV NA VSEH TEKMAH
4) ŠTEVILO DANIH ZADETKOV NA VSEH TEKMAH
5) ŢREB
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