
                                                                                                 

 
PROPOZICIJE PRVENSTVA OBČINE PREDDVOR  

V MALEM NOGOMETU 2015 
Četrtek, 25.6.2015 ob 9.30 

 

1. Žreb skupin bo v sredo, 24.6.2015 ob 20.00 na igrišču Za žago. Vodja posamezne ekipe prejme 

pred opravljenim žrebom propozicije in potrebne obrazce, po njem pa tudi uradni razpored 

tekmovanja. 

2. Pred začetkom tekmovanja mora vodja posamezne ekipe organizatorju turnirja oddati 

izpolnjeno prijavnico z vsem zahtevanimi podatki in poravnati prijavnino (4 € na osebo).  

3. Posamezno ekipo sestavljajo vodja ekipe in največ enajst (11) igralcev. Vodja ekipe je lahko tudi 

eden izmed prijavljenih igralcev. V vsaki ekipi lahko nastopa en (1) tujec. To je igralec, ki 

HKRATI NE izpolnjuje naslednjih štirih pogojev: 

 prebivališče v občini Preddvor; 

 vsaj eno (katerokoli) sezono aktivni igralec članske ekipe NK Preddvor; 

 aktivni igralec skupnih ekip mlajših selekcij ŠD Preddvor in ŠD Visoko v zadnjih dveh 

sezonah; 

 plačana članarina ŠD Preddvor za leto 2014 najkasneje do 24.6.2015. 

4. Posamezna ekipa mora pred začetkom tekmovanja prijaviti najmanj šest (6) igralcev, pri čemer se 

do polnega števila (11 igralcev) lahko dopolnjuje tudi kasneje. Ko je igralec enkrat prijavljen, ga 

ekipa ne more več odjaviti in zamenjati z drugim igralcem. Prestopi igralcev med ekipami niso 

dovoljeni. 

5. Organizator si pridržuje pravico povabiti katerokoli ekipo izven občine Preddvor, če obstaja 

razlog za kvalitetnejšo organizacijo prvenstva. V tem primeru omejitev o enem tujcu ne velja. 

6. Na igrišču nastopa ekipa s petimi (5) igralci in vratarjem. Ekipa, ki ne pride v določenem času na 

igrišče, izgubi tekmo s 3:0, vendar lahko še naprej sodeluje na turnirju. 

7. Igralni čas vseh tekem je 2 krat 12 minut,, razen finalne tekme, ki traja 2 krat 20 minut.  

8. V primeru neodločenega rezultata v izločilnih bojih, ekipe takoj pristopijo k izvajanju kazenskih 

strelov, ki odločijo zmagovalca. Tekma za 3. mesto se po dogovoru vodij ekip lahko izvede 

samo z izvajanjem kazenskih strelov.  

9. Za nemoten potek turnirja je zadolžen vodja tekmovanja, ki rešuje tudi morebitne pritožbe. 

10. Poleg zgoraj navedenih določil se na turnirju smiselno upoštevajo Pravila nogometne igre ter 

pravilniki MNZG-Kranj oziroma NZS. 

 

           Organizator: ŠD PREDDVOR 


