
 
 

 

 
 

 
 

 

KAJ: Turnir za prvaka Slovenije 2016 v malem nogometu 

KJE: Športni park Vrhnika 

KDAJ: sobota, 2. julij 2016  

KDO: rekreativne ekipe malega nogometa  

ORGANIZATOR: Slovenska malonogometna zveza in NK Vrhnika 

PRIJAVE: prijave so možne do vključno nedelje, 26. 6. 2016 

CENA: 39 € za ekipe, ki so članice SMZ; 49 € za ekipe, ki niso članice 

SMZ 

 

POGOJI NASTOPA NA TURNIRJU ZA EKIPE 

Pravico nastopa na Turnirju za prvaka Slovenije 2016 imajo vse ekipe, ki 

so nastopale v sezonah 2015 ali 2015/16 ali 2016 v katerikoli zvezi ali ligi 

malega nogometa na območju Slovenije. 

Maksimalno število prijavljenih ekip na turnirju je 32. Prednost imajo 

ekipe, ki se prej prijavijo, pošljejo seznam igralcev in plačajo prijavnino.   

V kolikor zainteresirana ekipa, ki se je prijavila na turnir, nima dovolj 

igralcev, jih lahko nadomesti z drugimi igralci iste zveze/lige, vendar 

največ s petimi. 



 
 

 

 
 

 
 

POGOJI NASTOPA NA TURNIRJU ZA IGRALCE 

Turnir za prvaka Slovenije 2016 je namenjen rekreativnim igralcem. 

Pravico nastopa imajo samo igralci, ki so bili v sezonah 2015 ali 2015/16 

ali 2016 registrirani/prijavljeni za katero od ekip znotraj posamezne 

zveze/lige. 

Pravice nastopa nimajo igralci, ki so bili v tekmovalni sezoni 2015/16 ali 

2016 registrirani ali so nastopali v 1. ali 2. slovenski ligi in igralci, ki so 

bili registrirani ali so nastopali v 1. ali 2. slovenski futsal ligi. Enako velja 

tudi za igralce, ki so registrirani ali so nastopali v ligah izven Slovenije.  

Igralci na turnirju igrajo na lastno odgovornost. Organizator ne nosi 

nobenih posledic za morebitne poškodbe ali druge nesreče posameznih 

igralcev ali ekip. Na turnirju lahko nastopajo igralci, ki so do 2. 7. 2016 

dopolnili najmanj 18 let. 

SISTEM TEKMOVANJA 

Sistem tekmovanja bo tak, da bo imela vsaka prijavljena ekipa 

zagotovljene minimalno 3 odigrane tekme z različnimi nasprotniki na 

turnirju. 

Ekipe bodo razdeljene v skupine (predtekmovanje - skupinski del). V 

skupini igra vsaka ekipa z vsako.  

Iz skupinskega dela se bo v nadaljnje tekmovanje (redni del - na izpadanje) 

uvrstilo določeno število ekip. 

Natančen opis sistema tekmovanja in načina napredovanja iz 

predtekmovanja v redni del bo določen po zaključku prijav oziroma pred 

žrebom, ko bo znano točno število sodelujočih ekip.  



 
 

 

 
 

 
 

OSNOVNA PRAVILA IGRE:  

Sistem igranja je 6+1 na naravni travi, z nogometno žogo velikosti 5. 

Igralni čas posamezne tekme v predtekmovanju in rednem delu bo določen 

naknadno. Turnir bo potekal na več igriščih velikosti c. c. a. 50 x 32 m na 

gole velikosti 5 x 2 m. Kazenski prostor je velikosti 22 x 11 m. Kazenski 

strel se izvaja iz razdalje 9 m. Vratarjev prostor je velikosti 10 x 5 m. 

Dovoljeno je igranje z nogometnimi čevlji z gumijastimi ali plastičnimi 

čepi (čevlji za suh teren). Prepovedano je igrati z nogometnimi čevlji s 

kovinskimi ali aluminijasti čepi (čevlji za moker teren). Ščitniki niso 

obvezni (so pa priporočljivi).  

Avt in gol avt se izvajata z nogo. Oddaljenost nasprotnega igralca pri 

izvajanju avta je minimalno 3 m. Ob vseh ostalih prekinitvah je predpisana 

oddaljenost 5 m.  

Pravico bodo delili sodniki, ki sodijo v ligah članicah SMZ.  

Grobe prekrške in nešportno obnašanje bodo sankcionirali s kartoni:  

 Rumeni karton – kazen 2 minuti. 

 Rdeči karton – izključitev igralca do konca tekme in obravnavanje 

disciplinske komisije; po pretečenih 5 minutah lahko v igro vstopi 

drugi igralec. 

 Rumeni kartoni se seštevajo. Ko igralec zbere 3 rumene kartone, 

nima pravice nastopa na naslednji tekmi.  

 

 



 
 

 

 
 

 
 

PRIJAVE: 

Ekipe se lahko prijavijo do vključno nedelje, 26. 6. 2016. Prijavo se 

posreduje na elektronski naslov info@smz.si na priloženem obrazcu 

(Prijavnica - Turnir za prvaka 2016 - ime ekipe.xls).  

Dodatno je treba priložiti potrdilo/izjavo/seznam registracij svoje 

zveze/lige, da so prijavljeni igralci v zadnji zaključeni sezoni res bili 

registrirani za vašo ekipo.  

Ekipe, ki bodo posredovale nepopolne prijave, ne bodo imele pravice 

nastopa. 

Vsaka ekipa lahko prijavi skupaj največ 16 igralcev in uradnih oseb 

(trener, pomočnik trenerja, fizioterapevt …). 

Pred začetkom tekmovanja bodo ekipe in igralci opravili identifikacijo z 

osebnimi dokumenti. 

Prijavnina (39 € ali 49 €) se plača najkasneje do vključno ponedeljka, 27. 

6. 2016. 

 

Podatki za plačilo prijavnine: 

Slovenska malonogometna zveza,   
Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče 
Namen: DP 2016 + Ime ekipe 
IBAN: SI56 6100 0001 3602 657 
SWIFT: HDELSI22 
Banka: Delavska hranilnica d.d. 
 

mailto:info@smz.si


 
 

 

 
 

 
 

ŽREB 

Žreb bo v sredo, 29. 6. 2016 in bo delno delegiran. To pomeni, da se bo v 

okviru zmožnosti upoštevalo, da ekipe iz iste lige/zveze ne bodo tekmovale 

v isti predtekmovalni skupini. 

Ekipe bodo o rezultatih žreba in o vseh ostalih novicah, spremembah, 

zanimivostih obveščene preko spletne strani: www.smz.si in 

www.facebook.com/slomalonogometnazveza  

Prav tako lahko društva in klubi, ki ste že člani SMZ, dobite več informacij 

pri vodstvih svojih lig/zvez!  

 

NAGRADE 

Zmagovalna ekipa: prehodni pokal SMZ – državni prvak. 

Prve štiri ekipe: pokal v trajno last in medalje za vse prijavljene igralce ter 

uradne osebe. 

Posebne nagrade: najboljši strelec, najboljši igralec, najboljši vratar in 

ekipa za fair-play. 

 

DRUŽENJE + NOGOMET 

Turnir bo izjemna priložnost, da kot posameznik ali ekipa pokažete svoje 

malonogometne veščine in znanje ostalim ekipam širom Slovenije! 

Turnir bo tudi izjemna priložnost za vse gledalce, navijače, funkcionarje 

klubov in zvez/lig, da izmenjajo svoje izkušnje in ideje s predstavniki 

Slovenske malonogometne zveze in ostalih 

regijskih/medobčinskih/občinskih malonogometnih zvez, ki bodo prisotni 

na tem zanimivem dogodku! 

http://www.smz.si/
http://www.facebook.com/slomalonogometnazveza

