OSNOVNA PRAVILA IGRE
Sistem igranja je 6 +1 na naravni travi, z nogometno žogo velikosti 5. Igralni čas
posamezne tekme je 2 x 30 minut s 5 minutnim odmorom med polčasoma. Velikost
igrišča je 50 x 30 m. Dovoljena so odstopanja po dolžini in širini -2 m/+5 m. Goli so
velikosti 5 x 2 m. Kazenski strel se izvaja z razdalje 9 m. Kazenski prostor je 22 x 11
m.
Dovoljeno je igranje z nogometnimi čevlji z gumijastimi ali plastičnimi čepi.
Prepovedano je igrati z nogometnimi čevlji s kovinskimi ali aluminijasti čepi. Ščitniki so
priporočljivi.
Avt se izvaja z nogo, gol avt se izvaja z nogo. Ob vseh prekinitvah (razen avt in gol avt
je 3m) je predpisana oddaljenost nasprotnikovega igralca ali več igralcev od žoge oz.
mesta izvajanja prostega strela (živi zid) 5 m.
Minimalno število igralcev v polju je pet, štiri plus vratar (4 + 1).
Menjave so leteče (igra se ne ustavlja) in se vršijo izključno na sredini igrišča – v
označenem prostoru 5 m levo in desno od sredinske črte igrišča. Menjava se lahko
izvrši kadarkoli v času tekme. Igralec mora menjavo najaviti sodniku. Najprej mora iz
igre igralec, ki bo zamenjan, šele nato lahko vstopi nov igralec. Število menjav je
neomejeno. Rezervni igralci morajo med igro sedeti skupaj na rezervni klopi.
Vsi igralci ene ekipe morajo nastopati v dresih enake barve. Številke na igralnih
majicah morajo biti (vsaj) na hrbtni strani dresa. Številke na dresih se morajo ujemati
s številkami v zapisniku.
V primeru, da imata obe ekipi enake ali barvno zelo podobne drese (odločitev sodnika),
ima pravico pri izbiri dresov domača ekipa (gostujoča ekipa se prilagaja domači ekipi).
V kolikor se gostujoča ekipa ne more prilagoditi izbiri dresov, lahko tekmo odigra v
markirkah.
Igralci obeh ekip morajo biti prisotni na tekmi in s tem na razpolago za identifikacijo
minimalno 15 minut pred začetkom tekme. Pri identifikaciji pomagata sodniku uradna
predstavnika obeh ekip.
Sodnik tekme (skupaj z uradnima predstavnikoma obeh ekip) bo preverjanje identitete
igralcev vršil pred tekmo na osnovi osebnih dokumentov igralcev. Igralec, ki se ne bo
mogel identificirati z osebnim dokumentom, ne bo smel igrati tekme.
Vse tekme se morajo začeti ob dogovorjenem času. Posamezno ekipo se čaka največ
15 minut oz. v skladu z dogovorom med ekipami.
Tekma se začne ob dogovorjenem času, če je prisotno vsaj 5 (4 + 1) igralcev
posamezne ekipe. Ob izpolnitvi tega pogoja se ostalih igralcev ne čaka.

V primeru neprihoda ekipe na tekmo zaradi višje sile (naravne nesreče, smrt člana
ekipe, prometna nesreča na poti na tekmo itd. - potrebna ustrezna dokazila) bo o
naknadnem terminu odigravanja tekme odločil vodja tekmovanja.
Na klopi za rezervne igralce so lahko le igralci in uradni predstavniki posamezne ekipe,
ki so bili prijavljeni pred začetkom tekmovanja oziroma med tekmovalno pavzo.

PREKRŠKI IN SANKCIJE IGRALCEV IN EKIP
Grobe prekrške in nešportno obnašanje igralcev in uradnih oseb ekip se bo
sankcioniralo s kartoni in/ali prijavami:
-

2 minuti
5 minut
in

Rdeči karton:
-

Izključitev igralca do konca tekme brez pravice zamenjave.

-

Za vsak prejeti rdeči karton igralec ne sme igrati minimalno prve naslednje
tekme.

-

Vsak prejeti rdeči karton obravnavata Andrej Pozderec in Jožef Grah.

