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  SELEKCIJA U-9   

 

sobota 21.4.2018  
 

PRAVILA TEKMOVANJA 

 

 

 
1. Pravica nastopa 

 

Pravico nastopa imajo igralci, ki so rojeni leta 2009  in mlajši. Na turnirju lahko nastopijo samo 

igralci z veljavnimi športnimi izkaznicami, katere organizator lahko zahteva v vpogled.  

 

 

2. Sistem tekmovanja in igralni čas 

 
Igra se po sistemu 5+1 (5 igralcev v polju + vratar). Tekma traja 15 minut, pravico na igrišču bo 

delil en sodnik. Igralna žoga velikosti 4.  

 

3. Število igralcev in rokovanje  

 
Ekipi pričakata tekmo na igrišču pripravljeni na takojšen začetek. Rokovanje poteka po dvoboju. 

Prvo napisani ekipi pripada pravica za začetni udarec na tekmi.  

 

 

4. Oprema  

 
Igralcem je dovoljeno igrati v nogometnih čevljih s plastičnimi ali gumijastimi podplati, ščitniki 

so obvezni. Moštva morajo biti enotno oblečena (izjema je le vratar). V primeru enake barve 

opreme je dolžna drugo napisana ekipa zamenjati opremo ali si obleči markirne majice.  

 

5. Igrišče in goli 

 
tekmovanje poteka na igrišču z umetno in naravno travo, dimenzij 45m x 27m. 

Igra se na gole velikost 5m x 2m. 

 

6. Izvajanje udarcev, vmetavanje  

 
Začetni udarec se izvaja iz sredine igrišča in se opravi z sodniškim žrebom. 

Udarec od vrat se izvaja z nogo s poljubno izbranega mesta znotraj kazenskega prostora, žoga sme 

preiti polovico igrišča.  
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Kadar vratar med igro udarja žogo iz roke, pa ta ne sme preleteti sredine igrišča brez predhodnega 

dotika igralca. Pri kršitvi tega pravila sodnik dosodi indirektni strel na kraju, kjer je žoga preletela 

sredinsko črto.  

Udarec iz kota se izvaja na stičišču prečne in vzdolžne črte. Vmetavanje iz avta se izvaja z roko v 

skladu s Pravili nogometne igre. Kazenski udarec se izvaja z razdalje sedem metrov od vrat. Pri 

direktnem prostem udarcu morajo biti igralci branečega moštva oddaljeni od žoge najmanj pet 

metrov. Pravilo nedovoljenega položaja se ne upošteva.  

 

7. Sistem točkovanja in napredovanja  
 

Vsako moštvo dobi za zmago tri točke, za neodločen rezultat pa eno točko. V primeru enakega 

števila točk dveh ekip vpliva na razvrstitev rezultat medsebojne tekme, nato razlika v golih in na 

koncu število doseženih golov. Če še vedno ni mogoče določiti vrstnega reda, odločajo kazenski 

streli.  

V primeru kroga več ekip z enakim številom točk odloča najprej razlika v golih, nato pa število 

doseženih golov. Če še vedno ni mogoče določiti vrstnega reda, se izvajajo kazenski streli.  

Ko mora priti do odločitve o zmagovalcu dvoboja, se takoj po končani tekmi izvajajo kazenski 

udarci v skladu s Pravili nogometne igre. Izvedejo se po trije kazenski udarci, v primeru enakega 

števila zadetkov se izvaja po en kazenski udarec, dokler iz enakega števila udarcev ena ekipa ne 

doseže zadetka več kot druga. 

 

8. Sistem tekmovanja 

 
Na turnirju sodeluje 32 ekip, ki so razdeljene v 8 skupin po 4 ekipe. Vsaka ekipa v skupinskem 

delu tekmovanja odigra 3 tekme. 

Prvo in drugo uvrščeni ekipi nadaljujeta tekmovanje v boju od 1. – 16.mesta do končne 

razvrstitve. Tretje in četrto uvrščeni ekipi pa nadaljujeta tekmovanje v boju od 17. – 32.mesta do 

končne razvrstitve. V nadaljevanju turnirja vsaka ekipa odigra še 4 tekme.  

 

 

9. POZOR 
 

- Na turnir je potrebno priti pravočasno, vsaj 60 min pred prvo tekmo. Ob prihodu se je 

potrebno zglasiti na info točki, kjer opravite prijavo. 

 

- Igralci igrajo na lastno odgovornost, za morebitne poškodbe na turnirju organizator ne 

odgovarja.  

 

- Prijavnino je treba poravnati pred prihodom na turnir preko računa oziroma  po dogovoru 

z organizatorjem v gotovini na dan turnirja. 

 

 

 


