KAJ: Liga malega nogometa na umetni travi – Kodeljevo 2016/17
KJE: Športni park Kodeljevo – igrišče z umetno travo
KDAJ: jesen 2016, pomlad 2017, ob petkih od 17:00 do 21:00 ure
KDO: Rekreativne ekipe malega nogometa
ORGANIZATOR: Slovenska malonogometna zveza in Javni zavod
Šport Ljubljana

POGOJI NASTOPA V LIGI ZA EKIPE
Pravico nastopa v Ligi malega nogometa na umetni travi –
Kodeljevo 2016/17 imajo vse ekipe, ki se bodo pravočasno prijavile
organizatorju tekmovanja.
Maksimalno število prijavljenih ekip za ligo je 14. Prednost imajo
ekipe, ki se prej prijavijo, pošljejo seznam igralcev in plačajo
prijavnino.
Ekipe, ki bodo posredovale nepopolne prijave, ne bodo imele
pravice nastopa.
V sezoni 2016/17 v ligi nastopa osem (8) ekip.

POGOJI NASTOPA V LIGI ZA IGRALCE
Liga malega nogometa na umetni travi – Kodeljevo 2016/17 je
namenjena rekreativnim igralcem.
Pravico nastopa imajo vsi igralci, razen tistih igralcev, ki so v
tekmovalni sezoni 2016/17 registrirani in igrajo v 1. ali 2. slovenski
nogometni ligi in igralci, ki so registrirani in bodo igrali v 1. ali 2.
slovenski futsal ligi. Enako velja tudi za igralce, ki so registrirani in
igrajo v ligah izven Slovenije.
Igralci igrajo v ligi na lastno odgovornost. Organizator ne nosi
nobenih posledic za morebitne poškodbe ali druge nesreče
posameznih igralcev ali ekip. V ligi lahko nastopajo igralci, ki so do
1.9.2016 dopolnili najmanj 18 let.
Vsaka ekipa lahko prijavi skupaj največ 20 igralcev in 5 uradnih
oseb (trener, pomočnik trenerja, fizioterapevt, …). Igralci in uradne
oseb morajo biti prijavljeni do prvega kola. Ekipa mora biti
sestavljena izmed igralcev iste ekipe, ki nastopajo v svojih občinskih
ali medobčinskih ligah. Ekipi se lahko priključijo največ trije (3)
igralci, ki niso iz njihove ekipe, morajo pa nastopati v isti ligi kot
ekipa, ki se je prijavila.
Prijava/odjava novih igralcev je možna samo v pavzi med jesenskim
in spomladanskim delom. V nobenem primeru pa število prijavljenih
igralcev ne sme biti večje kot 20.

SISTEM TEKMOVANJA:
Sistem tekmovanja je dvokrožni tako, da se bo vsaka ekipa
pomerila z drugimi ekipami 2x v sezoni (enkrat jeseni in enkrat
spomladi).
V tekmovanju, ki poteka po točkovnem sistemu, dobi zmagovalec
tekme tri točke, v primeru neodločenega rezultata pa vsaka ekipa po
eno točko, poraženec tekme ne dobi nobene točke.
Če dve ali več ekip osvoji enako število točk, se njihova razvrstitev
določi na osnovi naslednjih zaporednih kriterijev:
- število točk v medsebojnih srečanjih,
- razlike med danimi in prejetimi goli v medsebojnih srečanjih,
- števila doseženih zadetkov v gosteh v medsebojnih srečanjih,
- gol razlike z vseh tekem,
- števila danih zadetkov na vseh tekmah,
- števila zadetkov na vseh tekmah v gosteh.

Žreb in razpored tekmovanja opravi organizator tekmovanja pred
pričetkom lige.

OSNOVNA PRAVILA IGRE
Osnova so pravila velikega nogometa (brez prepovedanega
položaja), prilagojena za mali nogomet in z v nadaljevanju
navedenimi posebnostmi.
Število igralcev v polju je 5 plus vratar (5 + 1). Igra se na umetni
travi, z normalno odbojno nogometno žogo velikosti 5.
Minimalno število igralcev v polju je 3 + vratar (skupaj 4).
Število menjav je neomejeno (hokejske menjave). Menjava se mora
izvesti ob stranski črti na sredini igrišča. Za nepravilno izvedeno
menjavo lahko sodnik kaznuje igralca z rumenim kartonom.
Igralni čas posamezne tekme v posameznem krogu je 2 x 20 min.
Tekmovanje bo potekalo na igrišču velikosti cca. 40,0 x 20,0 m na
gole velikosti 4,0 x 2,0 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 3m. Ob vseh ostalih prekinitvah je
predpisana oddaljenost 5 m.
Pravico bodo delili sodniki, ki izpolnjujejo pogoje po predpisih
organizatorja tekmovanja.

KAZNI
Grobe prekrške in nešportno obnašanje se bo sankcioniralo s
kartoni:
Rumeni karton:
- Pomeni izključitev igralca za 2 minuti. Po preteku kazni 2 minut
lahko igralec ponovno vstopi v igro
- Igralec, ki na eni tekmi dobi dva (2) rumena kartona, nima več
pravice igranja na isti tekmi. Po pretečeni kazni 2 minut ga
lahko zamenja drugi igralec. Na naslednji tekmi tak igralec
lahko igra
- Rumeni kartoni se skozi prvenstvo seštevajo. Po prejetem
četrtem (4.) rumenem kartonu, igralec ne sme igrat na prvi
naslednji tekmi njegove ekipe
Rdeči karton:
- izključitev igralca do konca tekme in obravnavanje disciplinske
komisije/vodstva lige; po pretečenih 5 minutah lahko v igro
vstopi drugi igralec.
- Igralec, ki prejme rdeči karton zaradi fizičnega obračunavanja
ali izrazitega nešportnega vedenja, po preteku 5 minutne kazni
nima pravice ponovno vstopiti v igro
- Za vsak prejeti rdeči karton igralec ne sme igrati minimalno
prve naslednje tekme
- Rdeči karton zaradi fizičnega napada na igralca ali gledalca
tekme se sankcionira s prepovedjo igranja minimalno 3 tekme.
Fizični napad na sodnika tekme se avtomatično sankcionira z

izključitvijo igralca do konca tekmovanja v sezoni 2016/17.
Dodatno kazen odredi vodstvo lige.
- Rdeči karton zaradi nešportnega vedenja (brez fizičnega
kontakta) ali verbalnega delikta se sankcionira z minimalno 2
tekmama neigranja (največ 5 tekem)
- Igralec, ki v eni sezoni dobi tri (3) rdeče kartone, se
avtomatično izključi do konca tekmovalne sezone. Dodatno
kazen (tudi za naslednjo sezono!!) odredi vodstvo lige
Ekipa ne pride na tekmo ali predčasno zapusti igrišče:
Ekipa, ki neupravičeno ne pride na tekmo, le-to izgubi z rezultatom
3:0 bb, odvzame se ji tudi ena točka. Če ekipe ni dvakrat (2x)
neupravičeno na tekmo, se jo izključi iz tekmovanja. Če je izključitev
v prvem (jesenskem) delu, se brišejo vsi rezultati omenjene ekipe,
če pa je izključitev v drugem delu, se brišejo samo rezultati drugega
dela. Enako velja tudi, če ekipa odstopi od tekmovanja.
Če ekipa odstopi od tekmovanja v pavzi med jesenskim in
pomladanskim delom, se rezultati ekipe v jesenskem delu
upoštevajo.
Ekipa, ki predčasno zapusti igrišče (ne odigra tekme do konca),
izgubi tekmo z 3:0 bb oz. se tekma registrira s trenutnim rezultatom,
če je to ugodneje za nasprotno ekipo. Ekipi se odvzame ena točka.

Ekipa igra z neprijavljenim igralcem ali z igralcem z drugačnimi
podatki od dejanskih:
V tem primeru ekipa, za katero igra tak igralec, izgubi tekmo s 3:0
bb (ali z doseženim rezultatom, če ugodnejše za nasprotno ekipo) in

odvzemom ene točke. Tak igralec v tekoči sezoni ne more več igrati
za nobeno ekipo. Ob naslednjem takem prekršku, se ekipo izključi iz
tekmovanja.

VODSTVO TEKMOVANJA
Vodstvo tekmovanja sestavlja tri (3) – članska komisija organizatorja
tekmovanja. Člani vodstva tekmovanja so: vodja tekmovanja,
predstavnik/vodja sodnikov in član vodstva SMZ. Vodstvo lige je
zadolženo za nemoteno izvedbo tekmovanja.
Vodstvo lige opravlja tudi naloge disciplinske komisije.
Vodstvo lige je pri odločitvah avtonomno. Na odločitev vodstva lige
je možna pritožba na supervizorja tekmovanja (predsednik SMZ) v
roku 24 ur od prejema obvestila. Rok začne teči takoj, ko vodstvo
lige posreduje obvestilo po elektronski pošti (ura oddaje!).
Vodstvo lige lahko izreče tudi druge kazni in sankcije, ki niso
definirane s tem pravilnikom. Vsaka taka odločitev mora biti v duhu
pravil nogometne igre in pravil tekmovanja EMF.
OBVEŠČANJE:
Ekipe se bo obveščalo preko spletne strani: www.smz.si ,
www.facebook.com/slomalonogometnazveza in preko elektronske
pošte, ki jo ekipe posredujejo ob prijavi.

NAGRADE
Zmagovalna ekipa: prehodni pokal lige Kodeljevo - SMZ
Prve tri ekipe: pokal v trajno last
Posebne nagrade: najboljši strelec, najboljši igralec, najboljši vratar
in najboljša ekipa lige v smislu fair-play (najmanj prejetih kartonov in
ostalih kazni)

DRUŽENJE + NOGOMET
Liga malega nogometa na umetni travi – Kodeljevo 2016/17 bo
izjemna priložnost, da kot posameznik ali ekipa pokažete svoje
malonogometne veščine in znanje ostalim ekipam v Ljubljani!
Poleg tekmovalnega značaja je liga Kodeljevo 2016/17 v prvi vrsti
namenjena druženju, športnemu tekmovanju (fair-play) in
popularizaciji malega nogometa.
Vabljeni vsi navijači in ostali gledalci, da si ogledate zanimive
nogometne tekme in se družite z nogometnimi prijatelji!

