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SLOVENIA OPEN 2017
Športni park Bistrica 14. 6. – 19. 6. 2017

PRAVILA TEKMOVANJA: U7

Sobota 17. junij 2017

DATUM IN KRAJ IGRANJA: 
Turnir se bo odvijal v soboto, 17. junija 2017 med 09.00h in 18.00h v športnem parku Bistrica v Slov.Bistrici na 2-4 igriščih.

SISTEM TEKMOVANJA:
V kategoriji U7 bodo ekipe razporejene v več skupin s po 4 ekipami. V skupini se igra po sistemu vsak z vsakim. Za zmago prejme 
ekipa tri točke. Za neodločen rezultat prejme vsaka ekipa po eno točko.

O končni razvrstitvi v skupini odloča:
•	 večje	število	točk	
•	 medsebojno	srečanje	(ekip	z	enakim	številom	točk)
•	 skupna	gol	razlika	(ekip	z	enakim	številom	točk)
•	 večje	število	doseženih	zadetkov	(ekip	z	enakim	številom	točk)
•	 skupna	gol	razlika	vseh	tekem	(ekip	z	enakim	številom	točk)
•	 spretnostna	igra	(žongliranje)

Čas trajanja tekem: 
•	 predtekmovanje	12	minut

V drugem delu tekmovanja sledijo tekme za končno razvrstitev na turnirju po sistemu na izpadanje. V izločevalni sistem se uvrstijo vse 
ekipe, ki nato igrajo po pravilu, da dobijo zmagovalci skupin četrtouvrščeno ekipo iz druge skupine, drugouvrščena ekipa kvalifikacij 
pa tretjeuvrščeno ekipo druge skupine, ...

Čas trajanja tekem v drugem delu tekmovanja je 12 minut.

V kolikor je po 12 minutah igre rezultat neodločen zmagovalca določi izvajanje kazenskih strelov.

Kazenski streli se izvajajo 7m od golove črte. Izvajajo jih po trije igralci vsake ekipe. V kolikor je rezultat neodločen se streljanje kazen-
skih strelov nadaljuje s posamičnimi streli do končnega zmagovalca.
Kazenski	strel	lahko	izvaja	vsak	igralec	samo	enkrat	razen	v	kolikor	vsi	prijavljeni	igralci	ekipe	niso	že	izvedli	kazenskega	udarca.

Kazni:
•	 V	primeru	grobega	prekrška	sodnik		opomni	igralca	ali	ga	izključi	za	2	minuti
•	 V	primeru	namernega	grobega	prekrška	ali	nešportnega	vedenja	lahko	sodnik	izključi	igralca	za	celo	obdobje	trajanja	tekme.	
•	 V	primeru	izključitve	se	izključeni	igralec	ne	nadomesti	z	drugim	igralcem	in	ima	ekipa	v	polu	1	igralca	manj.

NAGRADE:
•	 pokal	za	1,	2	,	3	in	4	mesto
•	 pokal	za	najboljšega	vratarja
•	 pokal	za	najboljšega	igralca,

PRIJAVNINA: 
Prijavnina	za	turnir	U7	znaša	40,00	EUR,	ki	jo	poravnate	na	tekoči	račun	NK	Bistrica,	Partizanska	35,	SI-2310	Slov.Bistrica	št.:		TRR	
SI56	0443	0000	1605	561	(NKBM) ali	na	blagajni	pred	začetkom	turnirja.	Ob	plačilu	dobite	bone	za	kosilo..
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PRAVICA NASTOPA, ŠTEVILO IGRALCEV IN MENJAVE:
Na turnirju U7 imajo pravico nastopa igralci rojeni 01.01.2010 in mlajši.

Na tekmah lahko nastopijo samo igralci, katerih identiteto lahko ugotovi vodja tekmovanja pred začetkom turnirja na podlagi športne 
izkaznice ali osebnega dokumenta.

Število igralcev v ekipi ni omejeno.

Igra se po sistemu 4+1, štirje igalci v polju in vratar.

Število dovoljenih menjav med igro je neomejeno, menjave so »leteče«. V primerih menjave vratarja z drugim vratarjem, mora biti igra 
prekinjena. Vsak igralec lahko zamenja svoje mesto z vratarjem, vendar le pod pogojem, da mu zamenjavo dovoli sodnik in da je le-ta 
izvršena v času prekinitve igre; pri tem je potrebno paziti na opremo.

ŠPORTNA OPREMA:
Vsi igralci moštva morajo biti enotno oblečeni. V kolikor so barve športne opreme enake ali podobne, bo organizator poskrbel za 
potrebno prepoznavnost. Igralci naj uporabljajo nogometne čevlje in ščitnike za goleni.

IGRIŠČE, GOLI IN IGRALNI ČAS:
Igra	se	na	rokometnem		igrišču	z	umetno	travo	(rokometni	goli)	ali	plastično	podlago.

PRAVILA IGRE:
•	 V	igri	ni	nedovoljenega	položaja,
•	 aut	se	izvaja	z	nogo
•	 oddaljenost	nasprotnega	igralca	od	žoge	ob	prekinitvi	je	3	metre.	
•	 Vratar	ne	sme	vreči	ali	udariti	žogo	direktno	na	nasprotno	polovico.	
•	 V	kolikor	igralec	vrne	žogo	z	nogo	vratarju	jo	vratar	ne	sme	prijeti	z	roko.
•	 Kazenski	streli	se	izvajajo	na	oddaljenosti	7	m	od	golove	črte.

ŽOGA:
Tekme	se	igrajo	z	žogo	št.	4	–	light	weight,	ki	jih	priskrbi	organizator	turnirja.

OSTALO:
Igralci igrajo na lastno odgovornost, za morebitne poškodbe na turnirju, organizator ne odgovarja. 

Tekme sodijo sodniki s sodniškimi  licencami.

PRED ZAČETKOM IN OB KONCU VSAKE TEKME SE MORAJO IGRALCI IN TRENERJI OBEH MOŠTEV POZDRAVITI IN ROKO-
VATI NA SREDINI IGRIŠČA.

Želimo vam čim več športnih uspehov ob upoštevanju pravil Fair Playa.

                          Vodstvo tekmovanja


