Pravila turnirja U 13 kvalifikacije
12. 05. 2019

Domači klub:

NK Radomlje

Organizacija in realizacija:

NK Radomlje in
HG Sportpromotion, Hans Grübler
Ringstr. 39 , D 92361 Berngau

Na turnirju se igra po mednarodnih nogometnih pravilih in v skladu s predpisi NZS. Vse
tekme vodijo uradni sodniki.
Na vseh tekmah se igra z ţogo “Cordial Cup” velikosti 5.
Kraj turnirja: Športni park Radomlje

Avtorizirana skupina:

U 13 (D – mlajši dečki)

starostna skupina 2006/2007

Vsi igralci morajo biti člani kluba z uradno licenco (moţnost nastopa tudi enega igralca v
ekipi iz drugega kluba vendar z uradno izkaznico) . Igralske licence, ki izkazujejo identiteto in
starost igralcev, morajo biti pred začetkom turnirja dostavljene vodji tekmovanja g. Matjaţu
Obrstarju, skupaj z listo igralcev (največ 20 igralcev) in njihovimi številkam. Licence igralcev
bodo med turnirjem pregledovali sodniki. Igranje neprijavljenega igralca pomeni
diskvalifikacijo igralca s turnirja in odbitek končnih dobljenih točk.
Opozorila:
Sodnik lahko igralca zaradi nešportne igre opozori z rumenim in tudi rdečim kartonom. V
primeru, da je igralec dobil rdeči karton je izključen, in ne sme igrati naslednjo tekmo. Ekipa
tekmo nadaljuje z igralcem manj. Če je storjen hujši prekršek za rdeči karton je lahko igralec
tudi diskvalificiran s turnirja. V naslednji tekmi izključenega igralca lahko nadomesti drug
igralec.
Menjave:
Menjave igralcev se opravljajo na sredini igrišča ob prekinitvah. Ţe zamenjani igralec se
lahko ponovno vrne na igrišče.
Dresi:
Prvo imenovana ekipa na tekmi izbere barvo dresov. Priporočamo dva kompleta dresov,
čeprav bo organizator zagotovil tudi markirne majice.

Razpored igranja:
U13 tekme (10+1) se igrajo na običajnem / navadnem nogometnem igrišču. Igralo se bo na
štirih igriščih in sicer na treh z naravno in enem z umetno travo.
Pred tekmo se opravi ţreb za ţogo in stran na kateri igrata ekipi. Razpored je priloţen v
priponki. Začetek tekem bo označen z zvočnim signalom, zato prosimo, da se ekipe drţite
urnika. Prostor za ogrevanje in pripravo ekip na tekmo bo označen ob vsakem igrišču.
V prvem krogu je osem skupin s štirimi ekipami. Vsaka ekipa v skupini igra z vsako.
Zmagovalec prejme 3 točke, poraţenec 0, neodločen rezultat pa prinese obema ekipama po 1
točko.
Če imajo po koncu prvega kroga ekipe enako število točk, potem odloča direktna primerjava
medsebojnih tekem. Če je tudi po tej primerjavi enak rezultat, potem o uvrstitvi ekipe odloča
razlika golov, nato večje število danih golov, prejetih golov in v kolikor je rezultat še vedno
neodločen se streljajo enajstmetrovke.
Razpored tekem:
Vsaka ekipa igra najmanj 5 tekem.
Prvi krog:
8 skupin s 4 ekipam (vsak z vsakim)
Osmina finala: v osmino finala napreduje prvi dve ekipi iz skupine
Četrtfinale: ena tekma
Polfinale:
ena tekma
Finale:
obe zmagovalni ekipi igrata finale, poraţenci igrajo za 3. oziroma 4. mesto.
Uvrstitvene tekme: dve tekmi in rezultat (rezultat tekme odloča o končni uvrstitvi)
Če se tekma v nadaljevanju tekmovanja (ne v skupini) konča z neodločenim rezultatom, o
rezultatu odločajo kazenski streli z 11. metrov, za katere vsaka ekipa izbere tri igralce. V
primeru ponovnega neodločenega izida se kazenski streli nadaljujejo po sistemu knock-out.
Nagrade:
Zmagovalna ekipa prejme pokal in medalje, prav tako pa tudi uvrstitev na Cordial Cup 2019
(07.-10.06.2019) na Tirolskem skupaj s hotelskim voucherjem v vrednosti 300 eur, drugo- in
tretjeuvrščeni ekipi prav tako prejmeta pokal in medalje.
Organizacijski odbor turnirja:
Organizacijski odbor turnirja sestavljajo organizator (g. Matjaţ Marinšek), predstavnik
sodelujočih ekip (g. Tone Završan) in vodja tekmovanja (g. Matjaţ Obrstar).
Slačilnice:
Organizator bo zagotovil dovolj garderob, kjer se igralci oziroma ekipe preoblečejo in svoje
stvari odnesejo v šotor, ki bo namenjen ekipi za katero nastopajo. Organizator bo zagotovil
pokrite prostore (šotore), kamor se bodo igralci lahko zatekli v primeru slabega vremena.

Prosimo za razumevanje, ker zaradi velikega števila sodelujočih ekip ne moremo zagotoviti
ustreznega udobja. Vse ekipe moramo opozoriti, da ne prevzemamo nobene odgovornosti
za vrednejša oblačila in predmete, ki jih igralci ali spremljevalci prinesejo s seboj.
Prehrana:
Klub organizator bo pripravil široko ponudbo jedi in okrepčil, ki bo prilagojena vremenskim
pogojem. Prosimo vas, da izkoristite to moţnost. Glede na atraktivno ponudbo vsem klubom
priporočamo, da se okrepčate v prostorih, ki bodo za to pripravljeni. Lastna hrana in pijača ni
zaţeljena!
Trajanje tekem:
Prvi krog:
Uvrstitvene tekme 3 - 32:
Četrtfinale:
Polfinale:
Finale:

1 x 15 minut brez menjave strani
1 x 15 minut brez menjave strani
1 x 15 minut brez menjave strani
1 x 15 minut brez menjave strani
2 x 10 minut z menjavo strani

Igralna podlaga:
Igra se na štirih igriščih in sicer na igrišču z umetno travo, ter tremi igrišči z naravno travo.
Sodelovanje na turnirju:
Sodelovanje vseh ekip in igralcev na turnirju je prostovoljno in na lastno odgovornost.
Parkirišča in promet:
Organizator naproša vse sodelujoče in navijače, da upoštevajo navodila redarjev in svoja
vozila parkirajo na zato pripravljenih prostorih. Nadaljnja navodila boste dobili pri vstopu v
Športni park.
Spremljajoči program:
Vzporedno s tekmovanjem bo potekal tudi bogat srečelov.

Lepo vabljeni k sodelovanju.

Lep, nogometni pozdrav
NK Radomlje.

Radomlje, 08. 04. 2019

