Pravila: Festivala malega nogometa Koper 2010

Članski turnir ( 4+1 futsal)
- Igra se 2x15 minut, finalna tekma 2x20.
- Kvalifikacije se igrajo po skupinah s tremi ekipami. Če kvalifikacijsko skupino sestavljata dve ekipi, med
seboj odigrata dve tekmi. V primeru izenačenega skupnega rezultata se strelja po tri 6-metrovke in po
potrebi po en igralec do odločitve. Vsaka ekipa igra najmanj dve tekmi, če zaradi števila prijavljenih ekip ni
mogoče zagotoviti igranja najmanj dveh tekem, se ekipi vrne polovica prijavnine.
- V primeru neodločenega rezultata v skupini se takoj izvajajo po tri šestmetrovke (razen v primeru, da to ne
vpliva na razvrstitev ekip). Izvajajo jih različni igralci. Če ni odločitve, jih streljata po en igralec vsake ekipe
do odločitve. Šestmetrovke se uporabljajo samo za medsebojno prednost.
- Pri enakem številu doseženih točk dveh ekip v kvalifikacijski skupini se v nadaljnje tekmovanje uvrsti tista,
ki je bila boljša v medsebojni tekmi; pri enakem številu doseženih točk treh ali več ekip o uvrstitvi v
nadaljnje tekmovanje odločajo naslednji kriteriji, v tem vrstnem redu: 1. izidi medsebojnih tekem, 2. razlika
v zadetkih v medsebojnih tekmah, 3. skupna razlika zadetkov v vseh odigranih tekmah, 4. količnik danih in
prejetih zadetkov v vseh odigranih tekmah v rednem času (šestmetrovke ob neodločenih rezultatih ne
štejejo), 5. žreb.
- Rumeni kartoni se ne sankcionirajo v naslednjih tekmah. Igralec, ki je izključen ne more več sodelovati v
igri. Direktni rdeči karton pomeni prepoved igranja na najmanj eni naslednji tekmi. Vodstvo turnirja odreja
disciplinske kazni in lahko odloči, da izključeni igralec ne sme nastopiti na več naslednjih tekmah, odvisno od
teže storjenega prekrška. Izključeni igralec ne sme sodelovati pri izvajanju kazenskih strelov.
- Prosti streli, dosojeni za prve tri prekrške iste ekipe v vsakem polčasu, se lahko branijo z živim zidom; od
vključno četrtega akumuliranega prekrška živi zid ni več dovoljen.
- Ekipa ima na voljo po en enominutni time-out v vsakem polčasu.
- Ekipa mora igrati v enotnih dresih.
- Morebitne pritožbe se vloži delegatu v roku 15 minut po končani tekmi, ob plačilu kavcije v višini 50 evrov;
pritožbe obravnava vodstvo tekmovanja.
- Igralec v posamezni starostni skupini lahko igra le za eno ekipo. V primeru, da zaigra za več ekip, izgubi
pravico do nadaljnjega igranja, ekipa, za katero je igral tekmo, na katero je bila vložena pritožba, pa tekmo
izgubi z rezultatom 0:3.
- Seznam igralcev se odda ob prvem nastopu ekipe. Dopolnjuje se ga lahko v naslednjih tekmah, vendar
samo do skupnega števila 15 igralcev.
- Igralci igrajo na lastno odgovornost.
- Vodstvo tekmovanja lahko zaradi nešportnega obnašanja ekipo kaznuje z zmanjšanjem nagrade ali z
izključitvijo s turnirja.
- Višina denarnih nagrad na turnirju je odvisna od števila prijavljenih ekip.
- Na finalnem turnirju se za 3. mesto streljajo šestmetrovke (vsaka ekipa pet, v primeru izenačenega
rezultata strelja en igralec vsake ekipe do odločitve).
- V vsem ostalem se igra po pravilnikih NZS.

Veteranski turniji: V+35, V+45 in V+55
- Igra se po sistemu 5+1, z žogo št. 5.
- Igralni čas 2x15 minut, finale 2x20 minut.
- Kvalifikacije se igrajo po skupinah s tremi ekipami. V primeru, da kvalifikacijsko skupino sestavljata dve
ekipi, med seboj odigrata dve tekmi. V primeru izenačenega skupnega rezultata se strelja po tri 7-metrovke
in po potrebi po en igralec do odločitve. Vsaka ekipa igra najmanj dve tekmi, v primeru, da zaradi števila
prijavljenih ekip ni mogoče zagotoviti igranja najmanj dveh tekem, se ekipi vrne polovica prijavnine.
- V primeru neodločenega rezultata v skupini se takoj izvajajo po tri sedemmetrovke (razen v primeru, da to
ne vpliva na razvrstitev ekip). Izvajajo jih različni igralci. Če ni odločitve, jih streljata po en igralec vsake
ekipe do odločitve. Sedemmetrovke se uporabljajo samo za medsebojno prednost.
- Pri enakem številu doseženih točk dveh ekip v kvalifikacijski skupini se v nadaljnje tekmovanje uvrsti tista,
ki je bila boljša v medsebojni tekmi; pri enakem številu doseženih točk treh ali več ekip o uvrstitvi v
nadaljnje tekmovanje odločajo naslednji kriteriji, v tem vrstnem redu: 1. izidi medsebojnih tekem, 2. razlika
v zadetkih v medsebojnih tekmah, 3. skupna razlika zadetkov v vseh odigranih tekmah, 4. količnik danih in
prejetih zadetkov v vseh odigranih tekmah v rednem času (sedemmetrovke ob neodločenih rezultatih ne
štejejo), 5. žreb.
- Rumeni kartoni se ne sankcionirajo. Igralec, ki je izključen ne more več sodelovati v igri. Direktni rdeči
karton pomeni prepoved igranja na najmanj eni naslednji tekmi. Vodstvo turnirja odreja disciplinske kazni in
lahko odloči, da izključeni igralec ne sme nastopiti na več naslednjih tekmah, odvisno od teže storjenega
prekrška. Po dveh minutah oziroma takoj, ko njegova ekipa prejme zadetek, ga nadomesti drug igralec.
Izključeni igralec ne sme sodelovati pri izvajanju kazenskih strelov.
- Drseči starti niso dovoljeni. Direktni prosti strel bo dosojen za nasprotno ekipo, če igralec vdrsava v
nasprotnika s ciljem odvzeti žogo, ne glede na to, če pri tem pride do kontakta ali ne. Izjema je vratar v
svojem kazenskem prostoru, pod pogojem, da vratar ni igral na malomaren, brezobziren način ali uporabljal
prekomerno silo.
- Ekipa mora igrati v enotnih dresih.
- Igralec mora imeti ob vsakem nastopu s seboj osebni dokument, da vodstvo tekmovanja lahko preveri
njegovo istovetnost in starost. V nasprotnem primeru se srečanje registrira z rezultatom 3:0 v korist
nasprotne ekipe.
- Igralec v posamezni starostni skupini lahko igra le za eno ekipo. V primeru, da zaigra za več ekip, izgubi
pravico do nadaljnjega igranja, ekipa, za katero je igral tekmo, na katero je bila vložena pritožba, pa tekmo
izgubi z rezultatom 0:3.
- Morebitne pritožbe se vloži delegatu v roku 15 minut po končani tekmi, ob plačilu kavcije v višini 50 evrov;
pritožbe obravnava vodstvo tekmovanja.
- Seznam igralcev se odda ob prvem nastopu ekipe. Dopolnjuje se ga lahko v naslednjih tekmah, vendar
samo do skupnega števila 15 igralcev.
- Za 3. mesto na finalnem turnirju se streljajo sedemmetrovke. V tem primeru jih vsaka ekipa strelja 5, v
primeru izenačenega rezultata strelja en igralec vsake ekipe do odločitve.
- Vodstvo tekmovanja lahko zaradi nešportnega obnašanja ekipo z izključitvijo s turnirja.
- Igralci igrajo na lastno odgovornost.

Turnir U-10
- Igralni čas 2x8 minut, finale 2x10 minut.
- Igra se po sistemu 5+1.
- V primeru, da sta v kvalifikacijski skupini dve ekipi, odigrata med seboj dve tekmi.
- Pri ugotavljanju uvrstitev, izključitvah in v drugih nejasnih primerih se uporabljajo kriteriji, ki veljajo za
turnir 4+1.
- Igralci igrajo na lastno odgovornost.
- Seznam igralcev se odda ob prvem nastopu ekipe. Dopolnjuje se ga lahko v naslednjih tekmah, vendar
samo do skupnega števila 15 igralcev.

Turnir U-12
-

enako kot pri U-10

Turnir U-14
-

Igralni čas 2x10 minut, finale 2x15 minut.

-

Ostala pravila enako kot pri članih 4+1

Turnir U-16
-

Igralni čas 2x10 minut, finale 2x15 minut.

-

Ostala pravila enako kot pri članih 4+1

Turnir U-18
-

Igralni čas 2x10 minut, finale 2x15 minut.

-

Ostala pravila enako kot pri članih 4+1

Turnir ženskih ekip
- Veljajo enaka pravila kot za turnir 4+1 futsal z izjemo določil o trajanju tekem (dolžino igranja se določi
glede na število ekip in tekmovalni sitem).

Škofije, 11. decembra 2010

