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VSEM SODNIKOM ZA SOJENJE MLAJŠIH KATEGORIJ
IN KLUBOM, KI NASTOPAJO Z MLAJŠIMI KATEGORIJAMI
OBVESTILA – NAVODILA
Prirejena navodila za sojenje tekem mlajših kategorij v tekmovanjih MNZ
M. Sobota za tekmovalno leto 2018/2019
Propozicije za selekcijo U – 7 – TURNIRSKI SISTEM – (dan igranja SREDA)
-

-

-

-

igra se z eno ekipo, ki šteje 4 igralcev.
igrišče je velikosti 20 m x 20 m in je označeno s plastičnimi markerji (najstrožje je
prepovedano označevanje igrišča z apnom!)
goli so velikosti 2 x 1 m.
število menjav igralcev ni omejeno in se izvaja na sredini igrišča. Menjani igralec zapusti
igralno površino in šele zatem lahko vstopi v igro novi igralec
strel iz kota se izvaja z nogo.
aut se izvaja z roko.
čas igranja je 1 x 10 minut (skupina 4. klubov) in 1 x 15 minut (skupina 3. klubov)
na turnirju igra vsaka ekipa z vsako po izdelanem razporedu
igra se z žogo št. 4
ekipa lahko prijavi največ 10 igralcev
pravica nastopa – igralci, ki na dan tekme niso mlajši od pet (5) let, in vso tekmovalno
leto tudi igralci, ki napolnijo šest (6) let v koledarskem letu v katerem se je tekmovalno
leto pričelo. Pravico nastopa imajo samo registrirani igralci na podlagi športnih izkaznic.
Predstavniki - trenerji morajo pred tekmo obvezno opraviti identifikacijo igralcev.
Zdravniški pregledi niso obvezni, se pa priporočajo. Za zdravje igralcev so odgovorni
klubi. Klubom priporočamo, da si v pisni obliki pridobijo soglasje staršev za igranje
njihovih otrok na turnirjih.
igralci lahko nastopajo izrecno le na podlagi športnih izkaznic.
ne vodijo se rezultati tekem, prav tako se ne vodijo lestvice. Po končani sezoni se
organizira zaključni turnir za vse udeležence omenjene kategorije in vsak igralec
prejme priznanje.
v primeru, da igrajo deklice oz. ekipa je sestavljena iz mešanih igralcev (dečki in
deklice) lahko v izjemnih primerih nastopajo deklice, ki napolnijo sedem (7) let.
deklice lahko nastopajo samo na podlagi športnih izkaznic in overjenih seznamov
potrjenih s strani vodstva tekmovanja. Overjene sezname morajo klubi obvezno
priložiti k športnim izkaznicam pred začetkom tekme.
na turnirjih se napiše poročilo o izvedbi turnirja z sodelujočimi ekipami in se
priložijo prijave ekip na turnirju. Domačin je dolžan poročilo z prijavami ekip
dostaviti na sedež MNZ M. Sobota, Slovenska ulica 25, 9000 M. Sobota najkasneje
štiri (4) dni po odigranem turnirju.

Propozicije za selekcijo U – 9 – TURNIRSKI SISTEM – (dan igranja SOBOTA)
-

-

-

-

igra se z eno ekipo, ki šteje 7 igralcev (vratar + 6 igralcev v polju)
igrišče je velikosti 36 – 40 m x 18 – 22 m in je označeno s plastičnimi markirji (najstrožje
je prepovedano označevanje igrišča z apnom!)
goli so velikosti 3 x 2 m (oziroma pogojno goli, ki jih klubi imajo)
vratarjev prostor je velikosti 11 x 10 m, kazenski strel se izvaja s 7. metrov
število menjav igralcev ni omejeno in se izvaja na sredini igrišča. Menjani igralec zapusti
igralno površino in šele zatem lahko vstopi v igro novi igralec
strel iz kota se izvaja z nogo
aut se izvaja z roko
čas igranja je 1 x 20 minut
na turnirju igra vsaka ekipa z vsako po izdelanem razporedu
igra se z žogo št. 4
ekipa lahko prijavi največ 14 igralcev
pravica nastopa – igralci, ki na dan tekme niso mlajši od šest (6) let in vso tekmovalno
leto tudi igralci, ki napolnijo osem (8) let v koledarskem letu v katerem se je tekmovalno
leto pričelo. Pravico nastopa imajo samo registrirani igralci na podlagi športnih izkaznic.
Predstavniki - trenerji morajo pred tekmo obvezno opraviti identifikacijo igralcev.
Zdravniški pregledi niso obvezni, se pa priporočajo. Za zdravje igralcev so odgovorni
klubi. Klubom priporočamo, da si v pisni obliki pridobijo soglasje staršev za igranje
njihovih otrok na turnirjih.
ne vodijo se rezultati tekem, prav tako se ne vodijo lestvice. Po končani sezoni se
organizira zaključni turnir za vse udeležence omenjene kategorije in vsak igralec
prejme priznanje.
v primeru, da igrajo deklice oz. ekipa je sestavljena iz mešanih igralcev (dečki in
deklice) lahko v izjemnih primerih nastopajo deklice, ki napolnijo devet (9) let.
deklice lahko nastopajo samo na podlagi športnih izkaznic in overjenih seznamov
potrjenih s strani vodstva tekmovanja. Overjene sezname morajo klubi obvezno
priložiti k športnim izkaznicam pred začetkom tekme.
na turnirjih se napiše poročilo o izvedbi turnirja z sodelujočimi ekipami in se
priložijo prijave ekip na turnirju. Domačin je dolžan poročilo z prijavami ekip
dostaviti na sedež MNZ M. Sobota, Slovenska ulica 25, 9000 M. Sobota najkasneje
štiri (4) dni po odigranem turnirju.

Propozicije za selekcijo U – 11 – TURNIRSKI SISTEM – (dan igranja SOBOTA)
-

-

igra se z eno ekipo, ki šteje 7 igralcev (vratar + 6 igralcev v polju)
igralni čas je 1 x 20 minut
igrišče je velikosti 50 x 30 m
goli so velikosti 3 x 2 m (oziroma pogojno goli, ki jih klubi imajo)
strel iz kota se izvaja z nogo
aut se izvaja z roko
igra se z žogo št. 4
na turnirju igra vsaka ekipa z vsako po izdelanem razporedu
ekipa lahko prijavi največ 14 igralcev
pravica nastopa – igralci, ki na dan tekme niso mlajši od osem (8) let in vso tekmovalno
leto tudi igralci, ki napolnijo deset (10) let v koledarskem letu v katerem se je tekmovalno
leto pričelo. Pravico nastopa imajo samo registrirani igralci na podlagi športnih izkaznic.
Predstavniki - trenerji morajo pred tekmo obvezno opraviti identifikacijo igralcev.
Zdravniški pregledi niso obvezni, se pa priporočajo. Za zdravje igralcev so odgovorni
klubi. Klubom priporočamo, da si v pisni obliki pridobijo soglasje staršev za igranje
njihovih otrok na turnirjih.
igrišče je lahko označeno s plastičnimi markieji oz. z barvo (najstrožje je prepovedano
označevanje igrišča z apnom!)
ne vodijo se rezultati tekem, prav tako se ne vodijo lestvice. Po končani sezoni se
organizira zaključni turnir za vse udeležence omenjene kategorije in vsak igralec
prejme priznanje

-

-

v primeru, da igrajo deklice oz. ekipa je sestavljena iz mešanih igralcev (dečki in
deklice) lahko v izjemnih primerih nastopajo deklice, ki napolnijo enajst (11) let.
deklice lahko nastopajo samo na podlagi športnih izkaznic in overjenih seznamov
potrjenih s strani vodstva tekmovanja. Overjene sezname morajo klubi obvezno
priložiti k športnim izkaznicam pred začetkom tekme.
na turnirjih se napiše poročilo o izvedbi turnirja z sodelujočimi ekipami in se
priložijo prijave ekip na turnirju. Domačin je dolžan poročilo z prijavami ekip
dostaviti na sedež MNZ M. Sobota, Slovenska ulica 25, 9000 M. Sobota najkasneje
štiri (4) dni po odigranem turnirju.

Propozicije za selekcijo U – 13 – LIGA SISTEM 8+1 (dan igranja ČETRTEK)
-

-

se uporabljajo propozicije NZS z naslednjimi dopolnitvami:
čas igranja 2 x 30 minut z 10 minutnim odmorom
vse tekme se igrajo z žogo št. 5
velikost vrat je 5 x 2 m
igrišče se pripravi in se igra med obema kazenskima prostoroma (od 16 do 16)
število prijavljenih igralcev za U-13 za tekmo je največ 15 igralcev
ekipa na tekmi lahko zamenja največ 5 igralcev
ekipa šteje 9 igralcev (vratar + 8 igralcev v polju)
da se tekma lahko odigra mora biti na igrišču prisotnih najmanj 6 igralcev
pravica nastopa – igralci, ki na dan tekme niso mlajši od deset (10) let in vso tekmovalno
leto tudi igralci ki napolnijo dvanajst (12) let v koledarskem letu v katerem se je
tekmovalno leto pričelo.. Pravico nastopa imajo samo registrirani igralci na podlagi
športnih izkaznic. Sodnik mora pred tekmo obvezno opraviti identifikacijo igralcev.
Zdravniški pregledi niso obvezni, se pa priporočajo. Za zdravje igralcev so odgovorni
klubi. Klubom priporočamo, da si v pisni obliki pridobijo soglasje staršev za igranje
njihovih otrok na tekmah
zapisnik priskrbi organizator (domačin) ga izpolni.
sodnik tekme dostavi zapisnik na MNZ M. Sobota.

zapisnik je objavljen na naši spletni strani v rubriki OBRAZCI (zapisnik o tekmi
mlajših kategorij).
igrišče je lahko označeno s plastičnimi markirji oz. z barvo (najstrožje je prepovedano
označevanje igrišča z apnom!)
tekme sodijo delegirani sodniki – stroški sojenja znašajo 26 EUR za sodnika in jih
poravna domačin - organizator tekme
tekmovanje poteka po ligaškem sistemu in je liga razdeljena na skupini A in B po
teritoriju .
Po končanem rednem delu tekmovanja po skupinah zmagovalca skupine A, in B
odigrata finalno tekmo, in tako dobimo skupnega zmagovalca za ligo U-13.
za tekmovanje po sistemu 8+1 je izdelana skica priprave igrišča in so jo ekipe
dolžne spoštovati in izvajati. Skica priprave igrišča po sistemu 8+1 je priložena k
navodilom in objavljena na spletni strani MNZ M. Sobota.

Propozicije za selekcijo U – 15 – LIGAŠKI SISTEM (dan igranja TOREK)
-

se uporabljajo propozicije NZS
čas igranja 2 x 35 minut
tekme se igrajo z žogo št. 5
igralna površina mora biti obvezno označena z barvo (najstrožje je prepovedano
označevanje igrišča z apnom!)
zapisnik priskrbi organizator (domačin) ga izpolni.
sodnik tekme dostavi zapisnik na MNZ M. Sobota.
zapisnik je objavljen na naši spletni strani v rubriki OBRAZCI (zapisnik o tekmi mlajših
kategorij).
tekme sodi delegirani sodnik – stroški sojenja znašajo 26 EUR in jih poravna domačin –
organizator tekme

-

-

pravica nastopa – igralci rojeni po 01. 01. 2004 Pravico nastopa imajo samo registrirani
igralci na podlagi športnih izkaznic. Sodnik mora pred tekmo obvezno opraviti
identifikacijo igralcev. Zdravniški pregledi niso obvezni, se pa priporočajo.
Za zdravje igralcev so odgovorni klubi. Klubom priporočamo, da si v pisni obliki pridobijo
soglasje staršev za igranje njihovih otrok na tekmah
tekmovanje poteka po ligaškem sistemu.

Propozicije za selekcijo U – 17 (KADETI) – LIGAŠKI SISTEM (dan igranja – PETEK)
-

se uporabljajo propozicije NZS
igra se po ligaškem sistemu
tekme se igrajo z žogo št. 5
igralna površina mora biti obvezno označena z barvo (najstrožje je prepovedano
označevanje igrišča z apnom!)

-

igra se 2 x 40 minut.

-

zapisnik priskrbi organizator (domačin), ki ga izpolni.
sodnik tekme dostavi zapisnik na MNZ M. Sobota.
zapisnik je objavljen na naši spletni strani v rubriki OBRAZCI (zapisnik o tekmi mlajših
kategorij).
tekme sodi delegirani sodnik – stroški sojenja znašajo 28 EUR in jih poravna domačin –
organizator tekme
pravica nastopa – igralci rojeni po 01. 01. 2002. Pravico nastopa imajo samo registrirani
igralci na podlagi športnih izkaznic. Sodnik mora pred tekmo obvezno opraviti
identifikacijo igralcev. Zdravniški pregledi niso obvezni, se pa priporočajo. Za zdravje
igralcev so odgovorni klubi. Klubom priporočamo, da si v pisni obliki pridobijo soglasje
staršev za igranje njihovih otrok na tekmah

Sodniki so dolžni obvezno pred vsako tekmo pregledati športne izkaznice igralcev, saj
lahko nastopajo samo registrirani igralci, kateri pa morajo tudi izpolnjevati pogoje za
nastopanje v določeni kategoriji.
Sodnike opozarjamo, da navedena opozorila in navodila vestno in strokovno izvajajo
in jih upoštevajo.
Za vse zadeve v zvezi s tekmovanji mlajših kategorij se obračajte na vodjo tekmovanja
mlajših kategorij MNZ M. Sobota (g. Danilo Kacijan – tel. 02/5300040 / GSM 041 732 790).

Uradne ure za stranke:



PONEDELJEK od 08.00 do 10 ure.
ČETRTEK od 08.00 do 10.00 ure.

Obrazec zapisnika je za vse kategorije na razpolago na naši spletni strani
www.mnzveza-ms.si pod rubriko OBRAZCI.
Vse SODNIKE opozarjamo in naročamo, da so dolžni zapisnik o tekmi dostaviti
najkasneje v roku 48 ur po odigrani tekmi ali turnirju na MNZ M. Sobota, Slovenska ul.
25, 9000 M. SOBOTA (lahko tudi v nabiralnik, ki je nameščen na vhodu v stavbo MNZ
M. SOBOTA, Slovenska ulica 25 – zeleni nabiralnik). V primeru, da SODNIKI opozorila
in naročila ne bodo izvajali se bo zoper njih ukrepalo v skladu s pravilniki NZS.

Vodja tekmovanja mlajših kategorij:
Danilo Kacijan, l. r.

