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PRAVILA ZA ZIMSKO TEKMOVANJE U13 

 
1. Igrišče:  
Rokometno igrišče 40 x 20, velikost vrat 3 x 2 m.  
 
2. Žoga:  
Igra se z odbojno žogo št. 5.  
 
3. Pravica nastopa, število igralcev in menjave:  
Pravica nastopa imajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od deset let in so rojeni po 01.01.2010. 
Pravico nastopa imajo tudi deklice letnik 2009. 
 
Ekipo sestavlja največ 10 igralcev. Na Na tekmah lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih identiteto 
ugotovi vodja turnirja pred začetkom turnirja na podlagi športne izkaznice, potnega lista ali osebne 
izkaznice. Igralec lahko nastopa v tekmovanju samo za eno ekipo. 
 
začetku tekme mora imeti vsako moštvo na igrišču 5 igralcev od katerih je eden vratar. Če med igro 
pade število igralcev pod 3 sodnik tekmo prekine. 
 
Število menjav med igro je neomejeno. Menjave so »leteče«.  Vsak igralec lahko zamenja vratarja, 
vendar le pod pogojem, da mu zamenjavo dovoli sodnik ter je izvršena v času prekinitve (paziti na 
opremo).  
 
4. Športna oprema:  
Vsi igralci enega moštva morajo biti enotno oblečeni. V primeru, da so barve športne opreme enake 
ali podobne, mora športno opremo zamenjati drugo vpisana ekipa. 
 
5. Igralni čas:  
Igralni čas je 1 x 12 minut (oziroma 1 x 15 minut v skupini s 5 udeleženci). Na finalnem turnirju je 
igralni čas 1x15 minut, finale in tekma za 3. mesto 1 x 20 minut. Igralni čas teče ne glede na to ali je 
žoga v igri ali ne.  
 
6. Prekrški in nešportno vedenje:  
Prekrški se kaznujejo z direktnim prostim strelom, kazenskim udarcem ali indirektnim prostim strelom. 
 
Direktni prosti udarec: 
Direktni prosti udarec za nasprotno ekipo je dosojen, če igralec na način, ki je po oceni sodnika 
malomaren, brezobziren ali z uporabo prekomerne sile, napravi enega izmed naslednjih prekrškov: 

 brcne ali poskuša brcniti nasprotnika,  
 spotakne ali poskuša spotakniti nasprotnika,  
 skoči na nasprotnika,  
 odriva nasprotnika z ramo, 
 udari oziroma poizkusi udariti nasprotnika, 
 porine nasprotnika, 
 starta na nasprotnika,  
 drži nasprotnika 
 pljune na nasprotnika, 
 namerno igra z roko, 

 
 



 
 
 
  
 
 
 

 
  Medobčinska nogometna zveza Celje 
  Ulica XIV. divizije 14, 3000 CELJE 
  tel.: 03 427 44 70, fax.: 03 427 44 71 
   
  ID za DDV: 97752282, matična številka: 5253373, TRR NKBM: SI56 0400 1004 6583 172 

Direktni prosti udarec se izvede z mesta prekrška. 
 
Kazenski udarec: 
Če igralec napravi enega izmed zgornjih prekrškov znotraj svojega kazenskega prostora, je dosojen 
kazenski udarec ne glede na položaj žoge, vendar pod pogojem, da je žoga v igri. 

Indirektni prosti udarec: 
Indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo je dosojen, če vratar v svojem kazenskem prostoru 
napravi enega izmed naslednjih treh prekrškov: 

 se dotakne žoge z rokama v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu jo je namerno z nogo 
podal soigralec, 

 se dotakne žoge z rokama v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu jo je neposredno iz 
udarca iz avta podal soigralec. 
 

Indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo bo dosojen tudi, če igralec po oceni sodnika: 
 igra nevarno, 
 ovira napredovanje nasprotnika, 
 preprečuje vratarju, da bi se osvobodil žoge iz rok, 
 stori prekršek nad svojim soigralcem na način enega od prekrškov za direktni prosti udarec 

storjenih nad nasprotnikom, 
 če stori kateri drug prekršek zaradi katerega se igra prekine, da bi sodnika igralca opomnil ali 

izključil. 
 

Indirektni prosti udarec se izvede z mesta prekrška. 

7. Disciplinske kazni:  
 
Nešportno obnašanje se kaznuje z opominom ali izključitvijo. 
 
Igralca bo sodnik opomnil in mu pokazal rumeni karton v kolikor stori enega od sledečih prekrškov:  

 se nešportno obnaša, 
 z besedo ali dejanji kaže nestrinjanje s kakšno sodnikovo odločitvijo, 
 nenehno krši pravila igre, 
 zavlačuje z nadaljevanjem igre, 
 ne odstrani se na predpisano razdaljo, za nadaljevanje igre pri udarcu iz kota, udarcu iz outa, 

prostem strelu ali udarcu od vrat, 
 

Igralca bo sodnik izključil in mu pokazal rdeči karton, če stori sledeče kršitve: 
 stori resen prekršek, 
 se nasilno obnaša, 
 pljune na nasprotnika ali katerokoli drugo osebo, 
 preprečevanje zadetka ali čiste priložnosti za zadetek z namerno igro z roko, 
 prekršek nad nasprotnikom v čisti priložnosti za dosego zadetka, 
 uporablja prostaške in žaljive besede, 
 stori kršitev, ki se kaznuje z opominom, po že prijetem opominu, 

 
Izključeni igralec ne more več sodelovati v igri in mora zapustiti tudi rezervno klop. Po 2 minutah ga 
lahko v moštvu nadomesti igralec z rezervne klopi, razen če je njegovo moštvo v tem času prejelo 
zadetek. 
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Igralec, ki je bil izključen ima pravico nastopa na naslednji tekmi turnirja. 
 
8. Prosti udarci:  
Pri izvajanju prostih udarcev morajo biti vsi nasprotni igralci oddaljeni od žoge najmanj 5 (pet) 
metrov, do trenutka, ko je žoga v igri. Žoga je v igri, ko je udarjena s strani izvajalca in se le-ta 
premakne.  
 
9. Kazenski udarec:  
Kazenski udarec se izvaja iz razdalje 6 metrov na nasprotnikov gol. Pri izvedbi morajo biti vsi igralci 
razen izvajalca oddaljeni 5 m od žoge in izven kazenskega prostora, vendar na igrišču.  
 
10. Udarec iz outa, udarec od vrat:  
Udarec iz outa se izvaja z nogo. Žoga mora mirovati na ali za vzdolžno črto. Zadetek, ki je dosežen 
neposredno z udarcem iz  outa, se ne prizna. Udarec od vrat (»gol out«) se izvaja izključno z roko s 
poljubno izbranega mesta znotraj kazenskega prostora.  
 
11. Rezultati in napredovanje:  
Ekipa za zmago prejme 3 točke za neodločen rezultat pa 1 točko. Tekme, ki se ne pričnejo, oziroma 
se ne končajo se registrirajo z rezultatom 3:0 v korist ekipe, ki ni kriva za ne pričetek oziroma ne 
končanje tekme. Če imata dve ali več ekip v skupinskem delu enako število točk se vrstni red določi 
na podlagi naslednjih kriterijev: 

 število točk z medsebojnih srečanj, 
 gol razlike z medsebojnih srečanj, 
 gol razlike z vseh srečanj, 
 število danih zadetkov na vseh srečanjih, 
 žreb. 

 
V primeru ko mora priti do odločitve o zmagovalcu srečanja, se takoj po končanem srečanju izvajajo 
kazenski udarci v skladu s Pravili nogometne igre. Izvede se po 3 kazenske udarce, v primeru 
enakega števila zadetkov se izvaja po en kazenski udarec, dokler iz enakega števila udarcev ena 
ekipa ne doseže zadetka več kot druga. 
 
12. Sistem tekmovanja 
V predtekmovanju bodo ekipe razdeljene v 2 skupini s po 5 oziroma 6 ekipami. Igra se po 
dvokrožnem turnirskem sistemu. 
 
Na finalni turnir se uvrstijo štiri najboljše uvrščene ekipe iz vsake skupine. Na finalnem turnirju se igra 
po sistemu (A1:B4, B1:A4, A2:B3, B2:A3). 
 
Igra se po izločilnem sistemu. 
 
13. Nagrade in priznanja 
Prve tri ekipe finalnega turnirja prejmejo medalje in pokal. 
 
 


