Datum: 29.03.2011
Zadeva: Pokalno tekmovanje ml. dečkov (U-12)
Izvršni odbor MNZ Ljubljana je na svoji 34. redni seji obravnaval pobudo o organizaciji
pokalnega tekmovanja za mlajše dečke (U-12) in odločil, da bo MNZ Ljubljana
organizirala pokalno tekmovanje za to selekcijo s prilagojenimi pravili.
Pravila, ki veljajo samo za pokalno tekmovanje U-12:
· IGRIŠČE: normalno igrišče (veliki goli)
· IGRALCI: število igralcev v ekipi je 18 igra jih 11. Menjave se izvajajo v sladu z PNI.
Ekipa lahko zamenja največ sedem (7) igralcev. Zamenjani igralci ne morejo več
vstopiti v igro. Udarec iz kota se izvaja na prečni črti na oznaki 9,15 od kota.
Opomini (rumeni kartoni) se ne vpisujejo, ker se evidenca opominov ne vodi. Vsa
ostala pravila veljajo kot za veliki nogomet.
· IGRALNI ČAS: igralni čas je 2x30 min. V kolikor se tekma konča z neodločenim
rezultatom se takoj pristopi k izvajanju kazenskih udarcev za določitev zmagovalca
v skladu s PNI.
· SISTEM: sistem tekmovanja je pokalen in sicer po žrebu na izpadanje. Za vsako
tekmo je potrebno narediti zapisnik o tekmi. V ta namen bo narejena nova šifra za
tekmovanje, ki se bo ob osvežitvi programa Zapisnik samodejno prenesla. MNZ
Ljubljana za to tekmovanje ne bo obračunala kotizacij, bo pa priskrbela za ekipi, ki
bosta nastopili v finalu pokale in medalje.
· SODNIKI: Vse tekme sodijo sodniki DNS Ljubljana (trojka). Sodniški stroški za eno
tekmo znašajo 74 EUR neto (gl. sodnik 28 in pomočnika po 23 EUR). Sodniške
stroške prevzame domačin pri čemer bomo poskušali glede na žreb enakovredno
razporediti domačine tekem.
· TERMINI: Tekme se bodo igrale ob torkih. Igralni termini so: 5.4., 19.4., 10.5.,
24.5., 7.6.
Sandi Kranjec l.r.
Vodja tekmovanj MNZL
Prejmejo:
· Klub po e-pošti
· DNS Ljubljana
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