JOSIP ILIČIĆ CUP 2018
27.5.2018, Športni park Radomlje
Pravila tekmovanja U9
1.
Vse tekme se igrajo na igriščih dimenzij 55m x 30m in gole (5m x 2m) s po šestimi igralci v
polju in z vratarjem v vratih.

2.
Pravico nastopa imajo igralci rojeni 01.01.2009 in mlajši.

3.
Na turnirju nastopa 24 ekip. Ekipe so razdeljene v 6 skupin s po 4 ekipami v vsaki skupini.
Ekipe igrajo po sistemu vsak z vsakim znotraj posamezne skupine. Igralni čas tekem je 2 x 10
min, s 3 minutnim premorom med polčasoma.
Tekme od osmine finala naprej se igrajo 2 x 12 minut.
Vse tekme na vseh igriščih se začnejo in končajo istočasno, po sinhroniziranem pisku iz
zvočnika.

4.
Vsaka ekipa dobi za zmago 3 točke, za neodločen rezultat 1 točko in za poraz 0 točk.

5.
Za vrstni red po skupinah odloča (po zaporedju):
- število točk
- medsebojno srečanje
- razlika v zadetkih
- večje število doseženih zadetkov
- žreb

6.
Med 16 najboljših ekip turnirja se uvrstijo ekipe, ki po skupinskem delu osvojijo prvo in drugo
mesto in štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe.
V primeru neodločenega rezultata v izločitvenem delu turnirja se izvajajo kazenski streli, po
trije na vsaki strani, nato pa na izločanje (samo en igralec iz ekipe). Kazenski strel se izvaja iz
razdalje 7 metrov.

7.
Udarec od vrat (gol avt) se izvaja z nogo iz tal s poljubnega mesta znotraj kazenskega
prostora. Pri tem žoga lahko preleti polovico igrišča. Avt igralci izvajajo z roko iz avt črte, kjer
je žoga zapustila igrišče.

8.
Vsaka ekipa lahko med tekmo menja poljubno število igralcev. Menjave igralcev so "leteče".

9.
Igralec, ki dobi na tekmi dva rumena kartona, ne sme igrati na naslednji tekmi. Igralec, ki dobi
na tekmi direktni rdeči karton, ne sme igrati na naslednjih treh tekmah.

10.
Vsako moštvo lahko prijavi na turnir največ 12 igralcev (glej prijavnico).

11.
Vsi igralci morajo biti ves čas turnirja prijavljeni pod isto številko. Vsi igralci so se pred
začetkom turnirja dolžni identificirati vodstvu turnirja (na info točki) z veljavno športno ali
osebno izkaznico.
Vodja posamezne ekipe je dolžen vodji turnirja pred začetkom turnirja predati izpolnjen
seznam igralcev, ki bodo nastopili na turnirju.
Igralec, ki ne ustreza športni izkaznici ali osebni izkaznici, ne sme nastopiti na turnirju. Če se
taka nepravilnost ugotovi med ali po tekmi, se tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za
nasprotnika.

12.
Tekmovanje nadzira vodja turnirja in njegov pomočnik, ki opravlja vlogo delegata tekem.

13.
Vse ekipe so se dolžne ravnati navodil organizatorja in razporeda tekmovanja.

14.
Vse morebitne spore in pritožbe rešuje vodja turnirja in na njegovo odločitev ni možna
pritožba.

15.
Ob koncu tekme se morajo igralci obeh ekip pozdraviti in rokovati na sredini igrišča.

16.
Vsi igralci morajo imeti veljavno zdravniško potrdilo, kot to narekujejo pravila NZS.
Zdravniškega potrdila pred začetkom turnirja ni potrebno predložiti.
Organizator turnirja ne odgovarja za morebitne poškodbe igralcev.

17.
Vsak tekmovalec dobi ob zaključku tekmovanja njegove ekipe medalje. Organizator turnirja
zagotovi tudi pokale za najboljša štiri moštva ter najboljšega strelca, igralca in vratarja
turnirja.

UPOŠTEVAJ 10 ZLATIH PRAVIL FAIR PLAYA !

