
30. TRADICIONALNI PRVOMAJSKI

TURNIR V MALEM NOGOMETU

Dolenja vas, 1. maj 2022

SODELUJOČE  EKIPE:

Člani:
Okrepčevalnica Šilc Humec
FC Brlog Mašine JR
Humec veterani Pristava
Obrtniška Hrib posvečeni

PRAVILA TEKMOVANJA:

1. Splošna pravila: Enaka kot v tekmovanju MLMN Ribnica, razen če
ni spodaj drugače določeno.

2. Sistem tekmovanja: Ekipe igrajo v 2. skupinah. V skupini A in B
igrajo po 4 moštva po sistemu vsak z vsakim. Prvo in drugo uvrščeni v
skupini se uvrstijo v POLFINALE od koder dalje se igra na izločanje.
Poraženca polfinal igrata za 3. mesto, zmagovalca pa v finalu za 1. mesto.

V primeru neodločenega rezultata po rednem delu, streljajo trije igralci vsakega moštva
po eno šestmetrovko (6-m). Če sta v treh strelih obe moštvi dosegli enako zadetkov,
strelja nato isti igralec enega moštva istemu vratarju drugega moštva po eno 6-m,
dokler nekdo ne zgreši strela (zamenjava je možna le pri poškodbi – odloča sodnik).
Zmagovalec je tisto moštvo, ki je doseglo več zadetkov. V primeru neodločenega
rezultata v skupinskem delu tekmovanja se šestmetrovke ne izvajajo.



Zmaga v rednem delu prinaša 3 (tri) točke, neodločen rezultat 1 (eno) točko, poraz pa
ne prinaša točk (0). Zmagovalec po streljanju 6-m dobi 1 (eno) dodatno točko. O
vrstnem redu odloča naslednje:

A) večje število osvojenih točk;
B) boljša razlika v zadetkih: a) v rednem delu; b) po 6-m;
C) večje število doseženih zadetkov: a) v rednem delu; b) po 6-m;
E) žreb.

3. Izjema pravil:

- Prekrški se beležijo, v primeru več kot treh prekrškov v enem polčasu
(četrti prekršek in vsak naslednji), se izvaja strel iz 6-m.
- Število podaj igralca vratarju ni omejeno. Vratar žogo, če je podana z
nogo od kolena navzdol ne sme prijeti (prosti strel na črti 6-m).

4. Pravica udeležbe: Občani in občanke, ki so rojeni, živijo ali so
oženjeni na območju KS Dolenja vas in vsi, ki so kakorkoli povezani z
delovanjem ŠTD Lončar Dolenja vas. Letos se zaradi zapolnitve vseh mest
skupin dopušča tudi dodatna odstopanja po predhodni odobritvi
organizatorja.

5. Prijavnina: 40 eur

6. Čas tekme: 2 x 10 min, polčas 3 min

7. Čas izključitve: 1 min

8. Nagrade: pokali za prve štiri ekipe + prehodni pokal

9. Organizator: Športno in turistično društvo Lončar - Dolenja vas

10. Sodnik: Pavo Vuk

11. Vodja tekmovanja: Simon Pogorelc


