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PRAVILA ZA TEKMOVANJE
MLAJŠIH CICIBANOV

U-9
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Za tekmovanje mlajših cicibanov (U-9) se uporabljajo Pravila nogometne
igre NZS, razen v naslednjih primerih:

I.

Ekipe igrajo po turnirskem sistemu vsaka z vsako, pri čemer na posameznem turnirju sodelujejo
štiri ali pet ekip.

V primeru sodelovanja štirih ekip se igra po naslednjem vrstnem redu:

Prva tekma: Ekipa 1 – Ekipa 4 Druga tekma: Ekipa 2 – Ekipa 3

Tretja tekma: Ekipa 1 – Ekipa 2 Četrta tekma Ekipa 4 – Ekipa 3

Peta tekma: Ekipa 3 – Ekipa 1 Šesta tekma Ekipa 2 – Ekipa 4

V primeru sodelovanja petih ekip se igra po naslednjem vrstnem redu:

Prva tekma: Ekipa 2 – Ekipa 5 Druga tekma: Ekipa 3 – Ekipa 4

Tretja tekma: Ekipa 5 – Ekipa 3 Četrta tekma Ekipa 1 – Ekipa 2

Peta tekma: Ekipa 3 – Ekipa 1 Šesta tekma Ekipa 4 – Ekipa 5

Sedma tekma: Ekipa 1 – Ekipa 4 Osma tekma Ekipa 2 – Ekipa 3

Deveta tekma: Ekipa 4 – Ekipa 2 Deseta tekma Ekipa 5 – Ekipa 1

II.

Igralni čas ene tekme je 2 krat 7 minut s pet minutnim odmorom.

III.

Tekme se igrajo na polovici velikega igrišča in sicer tako, da se igrata istočasno dve tekmi v
skladu z vrstnim redom iz prve točke teh pravil. Naslednji dve tekmi se istočasno začneta pet
minut po koncu predhodnih dveh tekem.

IV.

Ekipo vodi trener z najmanj C-licenco. Trenerji se pri vodenju svojih ekip lahko gibljejo v prostoru
med obema igriščema. Poleg trenerjev se v tem prostoru lahko nahajajo samo še rezervni igralci.

V.

Igrišče je lahko začrtano ali pa kako drugače označeno, npr. s klobučki ali talnimi oznakami. Pred
tekmo mora domačin jasno in nedvoumno označiti točki (dva stožca, klobučka, ki sta drugačne
barve od preostalih ipd), ki ju povezuje "nevidna" središčna črta.

Velikost nogometnih vrat je 5 krat 2 metra. Organizator tekme (domačin) je dolžan poskrbeti za
varno namestitev nogometnih vrat in je moralno in kazensko odgovoren za primer nesreče.
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VI.

Tekme se igrajo z žogo številka 4, organizator (domačin) pa mora zagotoviti zadostno število žog.

VII.

Na tekmah mlajših cicibanov (U-9) lahko nastopijo igralci, ki:
 so navedeni na spisku igralcev, ki ga mora ekipa pred začetkom turnirja predložiti osebi, ki ga

klub prireditelj določi za vodjo turnirja;
 na dan tekme niso mlajši od šest /6/ let in vse tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo osem

/8/ let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo (letnik 2006);
 imajo veljavno športno izkaznico, ki ustreza njihovi identiteti (športne izkaznice pred

pričetkom preverijo skupaj vodja turnirja in trenerji/predstavniki ekip);

VIII.

Posamezna ekipa lahko prijavi največ štirinajst /14/ igralcev, igra pa jih sedem /7/ in sicer šest v
polju in vratar.

Vsaka ekipa mora imeti na igrišču ob začetku tekme vsaj šest /6/ igralcev. V kolikor ostane med
tekmo na igrišču le pet /5/ igralcev, se tekma prekine.

Menjave igralcev so brez omejitev (isti igralec je lahko večkrat zamenjan oziroma večkrat vstopi v
igro) in se vršijo na sredini igrišča, ki ga mora najprej zapustiti igralec, ki je zamenjan, šele nato
pa lahko v igro vstopi nov igralec.

V igro morajo na vsaki tekmi vstopiti vsi prijavljeni igralci.

IX.

Vsi igralci morajo biti zdravniško pregledani (šolski zdravnik), klubi pa so odgovorni za njihovo
zdravje in zavarovanje.

X.

Igralcem je dovoljeno igrati v nogometnih čevljih s plastičnimi ali gumijastimi podplati. Igralci iste
ekipe morajo biti enotno oblečeni (izjema je le vratar).

XI.

Na tekmah ni sodnikov, delegiranih s strani sodniške organizacije, niti ne sme namesto njih soditi
kdo drug.

XII.

Tekme se igrajo po načelih Fair Play-a. Pred začetkom in ob koncu vsake tekme se morajo igralci
obeh ekip pozdraviti in rokovati na sredini igrišča, trenerji in sodniki pa ob igrišču. Vsi udeleženci
se morajo zavedati, da tekmovalni uspeh na teh tekmah nikakor ne sme biti v ospredju,
saj otroci šele spoznavajo prve nogometne korake, naučiti pa se morajo tudi pravega pristopa in
odnosa ter spoštovanja do vseh akterjev nogometne igre, predvsem do nasprotnikov, ki morajo
otrokom postati in ostati prijatelji ne glede na rezultate srečanj.
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XIII.

Udarec od vrat se izvaja z nogo s poljubno izbranega mesta znotraj kazenskega prostora.

Pri udarcu od vrat in vratarjevemu vmetavanju žoge v igro z roko ali z nogo iz kazenskega
prostora, žoga ne sme po zraku preiti sredine igrišča brez predhodnega dotika igralca branečega
moštva na svoji igralni polovici ali brez predhodnega dotika igrišča braneče igralne polovice. 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 se izvaja z roko v skladu s Pravili nogometne igre.

Kazenski strel se izvaja razdalje 7 m od vrat.

Pravilo Offside se ne upošteva.

XIV.
Poleg Pravil nogometne igre in zgoraj navedenih določil, se skladno upoštevajo tudi vsi ostali
pravilniki ter predpisi NZS in MNZG-Kranj.

XV.

Ta določila se uporabljajo v sezoni 2014/15.

Vodja tekmovanj MNZG-Kranj
Roman Rogelj, l.r.


