RAD IGRAM NOGOMET
ZImski nogometni festival U-11 in U-9
RAZPIS

1. UVOD
Tekmovanje najmlajših nogometašev »Rad igram nogomet« je bilo 14 let najbolj priljubljeno in
množično tekmovanje v zimskem obdobju. Tekmovanja, ki ga organizira NZS ob podpori agencije
Media šport, se je v lanskem letu udeležilo več kot 800 ekip. Svoje nogometno znanje je prikazalo več
kot 6.000 najmlajših, zato spada RIN zimska akcija v kategorijah U-9 in U-11 med uspešne in
pomembne akcije programa Nogomet za vse NZS. Zasluga za popularizacijo nogometa v zimskem
obdobju gre prav gotovo dobri področni organizaciji v vseh devetih MNZ centrih, ki jih uspešno vodijo
vodje Nogometa za vse. Starostne kategorije smo preimenovali v U-9 in U-11 ter uvedli še nekaj
pomembnih sprememb. 14 let je dolga doba in tudi ta akcija se bo v 15. ponovitvi prilagodila
sodobnemu nogometu in strokovnemu delu z mladimi nogometaši. Tekmovalnost želimo, tako kot to
narekuje Mladinska komisija NZS, prepustiti otrokom, odrasle pa spodbuditi, da pomagajo pri
organiziranem igranju nogometa brez pritiskov v sproščenem in prijaznem nogometnem okolju. Zato
se zimsko tekmovanje preimenuje v igranje in festival nogometa, kjer bo poudarek na nogometni igri
ter zabavi ob nogometni žogi. Moderni trendi razvoja nogometne igre potrjujejo, da je pri teh
starostih sproščeno vzdušje bolj stimulativno in učljivo kot pa tekmovalni pritisk. Zimsko obdobje pa
je še vedno nogometno zaspano in takšne igralne priložnosti popestrijo zimski nogometni spanec ter
motivirajo igralce za resno treniranje tudi v nogometno manj aktivnih mesecih.
Tudi v šolskem letu 2013/14 v igranje poleg klubov vabimo vse zainteresirane osnovne šole, ki imajo
oziroma bodo organizirale tudi vadbo in krožek nogometa za otroke. Tako bi možnost igranja ponudili
tudi vsem tistim najmlajšim nogometašem, ki nimajo možnosti klubskega udejstvovanja.
Letos bo potekalo igranje za najmlajše – U-9 in U-11:
• U-11 – letnik 2003 in mlajši – tekme PET proti PET;
• U-9 – letnik 2005 in mlajši – tekme ŠTIRI proti ŠTIRI brez vratarja.
NAJPOMEMBNEJŠA OPOZORILA!
• Akcija poteka v treh fazah. V prvi in drugi nastopijo vse prijavljene ekipe, tretja faza pa je
finalna prireditev.
• Izvajamo turnirje s po štirimi klubi, ki so na turnirjih zastopani z do desetimi nogometaši
kategorije U-11 in desetimi kategorije U-9. S tem ukinjamo ločena tekmovanja za obe
kategoriji in netekmovalni vzporedni turnir B ekip pri starejših. MNZ-ji z zimskimi ligami
poskrbijo za množično udejstvovanje v nogometu, RIN zimsko igranje pa bo popestrilo
nogometno dogajanje z dodatno aktivnostjo prilagojeno mladim nogometašem.
• Še vedno se turnirji odvijajo v dvoranah na igrišču 20 x 40 metrov z rokometnimi vrati pri
starejši kategoriji in na skrajšanem igrišču ter malimi vrati 2 x 1 meter pri mlajši kategoriji.
Za mlajše skrajšamo igralno površino tako, da postavimo vrata na rob rokometnega
kazenskega prostora z neprekinjeno črto. Tako dobimo igrišče 28 x 20 metrov. Namesto
malih vrat lahko priredimo velika tako, da na višini enega metra potegnemo trak ali
elastiko.
• Kategorija U-11 igra nogomet s štirimi igralci v polju in vratarjem, devetletniki pa s štirimi
igralci v polju brez vratarja.
• Sodnikov ni, trenerji posredujejo ob nesporazumih v okviru pedagoških in fair play načel.
Rezultatov ne beležimo in vsak prijavljen klub nastopi v prvi in drugi fazi (dveh turnirjih).
Ob nogometu se otroci pomerijo v štirih spretnostnih vajah, ki se točkujejo in na koncu
razglasijo najboljši. Vodja tekmovanja na NZS posreduje prijavnice nastopajočih ekip kot
poročilo o izvedbi.
• Vodja Nogometa za vse na osnovi spretnostnih tekmovanj in objektivne ocene (udeležba
različnih klubov) na finalno prireditev pripelje po štiri igralce posamezne starosti, skupaj
osem nogometašev. Vodja na NZS pošlje vse prijavnice ekip kot poročilo o izvedbi.
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2. IZVEDBA IGRANJA
1. FAZA
Za obe selekciji se organizira tekmovanje v okviru regionalnih medobčinskih nogometnih zvez v
turnirski obliki s štirimi ekipami na posameznem turnirju. Ekipe odigrajo vsaka z vsako brez beleženja
rezultatov. Igranje vodi in organizira posamezna MNZ, koordinator tekmovanja je vodja Nogometa za
vse pri MNZ. Število organiziranih turnirjev je odvisno od števila prijavljenih ekip. Želimo si, da se
turnirjev udeleži čim več ekip in igralcev. Vsaka prijavljena ekipa mora na posameznem turnirju
nastopiti z dvema ekipama (ekipa U-11 in U-9). V nadaljnje igranje (2. fazo) se uvrstijo vsi klubi
oziroma ekipe, ki odigrajo še en igralni dan v mešanih turnirjih z drugo MNZ.
KLUB ALI ŠOLA LAHKO V IGRANJE PRIJAVI VEČ EKIP S PRIPOROČILOM, DA NAJ POSAMEZNI IGRALCI
V AKCIJI NASTOPIJO SAMO ZA ENO EKIPO!
Tekme se igrajo na rokometnem igrišču v dvoranah ali na posebnih igriščih za mali nogomet. U-11
igra s štirimi igralci v polju in vratarjem, U-9 pa s štirimi igralci v polju brez vratarja na pomanjšanem
igrišču in z manjšimi vrati. Rezultatov ne beležimo in tekem ne sodijo sodniki. Tekme vodijo trenerji,
ki tudi pomagajo pri spornih odločitvah na igrišču v duhu športne igre.
Rok izvedbe: najkasneje do 31.12.2013!
2. FAZA
V 2. fazo se uvrstijo vse prijavljene ekipe. V tem delu izvedemo turnirje s po dvema ekipama iz ene
MNZ in dvema iz druge. Če se zaradi števila prijavljenih ekip to ne izide, en turnir organiziramo s
povabilom ekipi iz MNZ-ja, ki mu je zmanjkalo ekip za zadnji turnir. V skrajnem primeru, ko to ni
izvedljivo, pa lahko organiziramo turnir s tremi ekipami. Združita se po dve regiji, ki skupaj prispevata
po dve ekipi za posamezen turnir, razen MNZ Murska Sobota, MNZ Ptuj in MNZ Lendava, kjer
organiziramo turnir z dvema ekipama iz MNZ organizatorja in dvema ekipama iz ostalih MNZ-jev.
Regije, ki tekmujejo med seboj, so razvidne iz spodnje skice. Organizacijo vodijo Medobčinske
nogometne zveze in področni vodje Nogometa za vse Nogometne zveze Slovenije.
Rok izvedbe: najkasneje do 30.02.2014;
3. FAZA FINALE
Za finalno prireditev koordinatorji Nogometa za vse izberejo po štiri nogometaše iz kategorije U-11 in
štiri nogometaše iz kategorije U-9. Predstavnike izberejo vodje na podlagi rezultatov spretnostnih
nalog in kvalitete igralcev. Na finalno prireditev naj bi pripeljali nogometaše iz čim več različnih
klubov. Finalne prireditve se udeležijo vodje iz vseh devetih MNZ-jev s po osmimi nogometaši, kar
pomeni 72 otrok. V finalu tako sestavimo štiri ekipe v kategoriji U-11 in štiri ekipe v kategoriji U-9.
Odigramo tekme vsak z vsakim s spretnostnimi nalogami med odmori. Tekmovanje organizira MNZ,
izbran s strani NZS in področnih vodij Nogometa za vse v sodelovanju z agencijo Media šport.
Rok izvedbe: najkasneje do 23.03.2013;
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Tekmovalna shema za U-9 in U-11:

1.FAZA

2.FAZA
Napredujejo vse ekipe

MNZ KOPER

3.FAZA
sodeluje 36 otrok v
posamezni kategoriji

turnirji druge faze
MNZ N.GORICA

MNZ LJUBLJANA
turnirji druge faze
MNZ GORENJSKA
vsak mnz
izbere po 4 predstavnike
iz vsake kategorije
skupaj 8 nogometašev

MNZ CELJE

MNZ MARIBOR

turnirji druge faze

MNZ PTUJ

MNZ M.SOBOTA
turnirji druge faze
MNZ LENDAVA
Igranja v okviru MNZ

Igranja med MNZ

Finalna prireditev
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Primer turnirskega razporeda tekem:
Oblika tekmovanja:
Št. ekip:
Št. tekem:
Igralni čas:
Št. tekem na ekipo:
Čas trajanja:

festival nogometa / turnirski sistem.
4 klubi, 8 ekip (U-11 in U-9).
12.
1 x 15 min.
3 (45 min).
cca. 4 h (tekme na cca 20 min).

1. krog
Klub 1/ekipa U-11 – Klub 2/ekipa U-11.
Klub 3/ ekipa U-11 – Klub 4/ ekipa U-11.
1.odmor
Izvajanje spretnostnih nalog: poigravanje z nogo U-9.
Izvajanje spretnostnih nalog: poigravanje z glavo U-9.
2.krog
Klub 1/ekipa U-11 – Klub 3/ekipa U-11.
Klub 2/ ekipa U-11 – Klub 4/ ekipa U-11.
2. odmor
Izvajanje spretnostnih nalog: udarec na vrata U-9.
Izvajanje spretnostnih nalog: tekmovanje v hitrosti U-9.
3.krog
Klub 1/ekipa U-11 – Klub 4/ekipa U-11.
Klub 2/ ekipa U-11 – Klub 3/ ekipa U-11.
4.krog
Klub 1/ekipa U-9 – Klub 2 /ekipa U-9.
Klub 3/ekipa U-9 – Klub 4/ekipa U-9.
1.odmor
Izvajanje spretnostnih nalog: poigravanje z nogo U-11.
Izvajanje spretnostnih nalog: poigravanje z glavo U-11.
5.krog
Klub 1/ekipa U-9 – Klub 3 /ekipa U-9.
Klub 2/ekipa U-9 – Klub 4/ekipa U-9.
2.odmor
Izvajanje spretnostnih nalog: udarec na vrata U-11.
Izvajanje spretnostnih nalog: tekmovanje v hitrosti U-11.
6.krog
Klub 1/ekipa U-9 – Klub 4 /ekipa U-9.
Klub 3/ekipa U-9 – Klub 2/ekipa U-9.
Priloge za izvedbo prireditve: Igralna pravila U-9 in U-11; primer in predlog spretnostnih nalog;
prijavni obrazec za RIN zimski festival nogometa.
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KONTAKTI:
NZS
Rajko Korent

Čerinova 4 1000 Ljubljana tel: 01/5300-400
e-mail: rajko.korent@nzs.si tel: 01/5300-431

fax: 01/5300-410
mob: 040 302 210

ŠD MEDIAŠPORT
Slavko Sakelšek

Pleterniškova 18 1000 Ljubljana tel: 01/2362-615 mob: 041 665 299

MNZ LJUBLJANA
Vodja – ????
Sandi Kranjc

01/5475-850
000 0000000
031/327-633

info@mnzljubljana-zveza.si

MNZ MARIBOR
Vodja - Dejan Germič

02/2509999
040462001

mnzm-mb@siol.net
dejan.germic@gmail.com

mnzlj@siol.net

MNZ CELJE
03/4274470
Vodja – Viktor Maurer 041/747055
Primož Kaluža
041/340678

info@mnzcelje.com
vikimaurer@gmail.com
kaluza.primoz@siol.net

MNZ KOPER
Vodja – Mile Burič

05/6271533
041/583933

info@mnzkoper.com
mile.buric@siol.net

MNZ LENDAVA
Vodja– Denis Lutar

02/5789660
040/292 492

mnz.lendava@siol.net
dulson@gmail.com

MNZ M. SOBOTA
02/5300040
Vodja Dominik Kovačič 041/220 671

nfo@mnzveza-ms.si
domkovacic@gmail.com

MNZ PTUJ
02/7481536
Vodja - Marjan Lenartič 041/394876
Boštjan Zemljarič
041/459650

ptuj.mnz@amis.net
marjan.lenartic@siol.net
rin.ptuj@gmail.com

MNZ NOVA GORICA
05/3930017
Vodja - Bogdan Komel 031/241-668

info@mnznovagorica.si
komel@t-2.net

MNZ GORENJSKA
04/2026089,
Vodja - Stojan Humar 040/705-305

mnzg-kranj@siol.net
stojan.humar@t-2.net

Pripravil:
Tehnični sektor NZS
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