
 
MEDOBČINSKA LIGA V  
MALEM NOGOMETU  
 

DATUM : 26. 5. 2020 

RAZPORED TEKEM  

ZA POKAL 2020 

1. KOLO: 

SOBOTA; 30.05.2020 

18:00  KMN HIDRAVLIKA KORAT/MARKET MUTA         -     KMN VUZENICA 

19:00  BISTRIŠKI JAREK                                                       -     KMN HUDI KOT/AVTOPRALNICA ŠULER 

18:00  KMN TRBONJE                                                      -      AGENCIJA MORI ŠD OŽBALT 

19:00  ŠD SV. ANTON                                                          -      OKREPČEVALNICA OLGA/KAPLA 2 

18:00  ŠD SV. ANTON 2017/CAPRICORNE                      -       ŠD VUHRED/BAR KOGAL 

19:00  KMN JOSIPDOL                                                       -       OKREPČEVALNICA OLGA/KAPLA 1 

 

POVRATNE TEKME – 1. KOLO: 

SOBOTA; 06.06.2020 

19:00  KMN VUZENICA                                                       -    KMN HIDRAVLIKA KORAT/MARKET MUTA 

18:30  KMN HUDI KOT/AVTOPRALNICA ŠULER             -     BISTRIŠKI JAREK 

19:00  AGENCIJA MORI ŠD OŽBALT                                  -     KMN TRBONJE 

19:00  OKREPČEVALNICA OLGA/KAPLA 2                        -     ŠD SV. ANTON 

20:00  ŠD VUHRED/BAR KOGAL                                        -     ŠD SV. ANTON 2017/CAPRICORNE 

20:00   OKREPČEVALNICA OLGA/KAPLA 1                        -     KMN JOSIPDOL 

 

 

 

 

 



 

PRAVILA TEKMOVANJA: 

1. PRAVICA NASTOPANJA 

Pravico nastopanja imajo vse ekipe, ki se do razpisanega roka prijavijo sekretarju 

medobčinske lige v malem nogometu 

2. PRIJAVA 

Prijava vsebuje: 

• ime ekipe 

• kontaktna oseba ( naslov in telefon ) 

• mesto nastopanja, kot domačin 

• priimek in ime igralcev, ki bodo nastopali za ekipo 

• število igralcev je lahko 15 in ga med tekmovanjem ni dovoljeno dopolnjevati ali 
spreminjati 

• ekipa prijavi igralce ne glede na to, kje igrajo v medobčinski ligi malega nogometa 

• podvajanje prijav posameznih igralcev kontrolira sekretar lige pred potrditvijo prijave 
(žigosanjem ) in naknadno. 

• v posameznih ekipah je dovoljeno nastopati dvema igralcema, ki nimajo stalnega 
prebivališča iz zgoraj navedenih občin. 

3. NASTOP 

• na vsaki tekmi ekipa ob izpolnjevanju zapisnika predloži potrjeno prijavo (listo 
prijavljenih igralcev) 

• igralci na zapisniku se morajo identificirati z osebnim dokumentom (osebna izkaznica, 
potni list, vozniško dovoljenje, tekmovalna izkaznica, vsak uraden dokument s sliko) 

• če sodnik identifikacije za posameznega igralca ni ugotovil, mu ne dovoli nastopa 

4. TEKMOVANJE DO FINALA 

• prijavljene ekipe se z žrebom razvrstijo v štiri (4) skupine 

• po formiranju skupin se izžrebajo pari za tekmovanje po sistemu izpadanja 

• posamezni pari odigrajo med seboj dve ( 2 ) srečanji v soboto in povratno naslednjo 
soboto 

• za zmago dobi ekipa tri (3) točke, za remi eno (1) točko, za poraz nič (0) točk, če 
ekipa ne odigra tekme (je ni, premalo igralcev, zapusti igrišče,…) dobi negativno 
točko (-1) 

• zmagovalec seštevka točk iz obeh tekem se uvrsti v naslednji krog oz .finale 

• če je število točk enako, napreduje ekipa z boljšo razliko v zadetkih 

• če je tudi razlika v zadetkih enaka , je boljša ekipa , ki je dosegla več zadetkov na 
gostovanju 

• če je tudi število doseženih zadetkov na gostovanju enako, to je takrat, kadar sta 
rezultata obeh tekem enaka, se takoj pristopi k izvajanju kazenskih udarcev . 

• kazenski streli se izvajajo kot je opisano v  PRAVILIH IGRE ZA MALI NOGOMET . 

• ekipa je izločena iz tekmovanja v primeru, če preda srečanje brez boja ali, da se 
srečanje iz kakršnih koli razlogov registrira z 0:5 ali 5:0 v njeno škodo (dobi -1 točko 
za rezultat) 

 
 
 



5. FINALE 

• kraj izvedbe finalnega turnirja bo določen naknadno in bo izveden v soboto, dne 27. 
6. 2020  

• v finale se uvrstijo zmagovalne ekipe iz posameznih štirih (4) skupin 

• tekmovanje v finalu : polfinalna para sta 1-4 in 2-3 (številke so že navedene v shemi 
za pokalno tekmovanje) 

• zmagovalni ekipi polfinala igrata za 1 . mesto .  

• poraženi ekipi pa za 3 . mesto . 

6. KAZNI 

• uporablja se disciplinski pravilnik medobčinske lige v malem nogometu 

• kazni zaradi kartonov se ne prenašajo iz lige v pokal in obratno 

• kazni za določeno dobo, npr. 6 mesecev, se prenesejo iz lige v pokal in obratno 

• če igralec na tekmi prejme rumen karton mora zapustiti igrišče za 2 minuti 

• če igralec na tekmi prejme rdeč karton je izločen iz igre njegova ekipa, pa igra z 
igralcem manj 5 minut. če v tem času ta ekipa prejme zadetek se drug igralec lahko 
vrne v igro. 

• kartoni se ne prenašajo iz tekme v tekmo (»so odsluženi sproti «, turnirski sistem 
kaznovanja), vendar pa ima tekmovalna komisija po posvetu s sodnikom, pravico 
dodatno kaznovati posameznega igralca, ki je prejel direkten rdeč karton. V takšne 
primeru bo ekipa (vodja ekipe) o tem pisno obveščena 

7. OSTALO 

- ekipa KMN Josipdol igra domače tekme na igrišču v Ribnici na Pohorju 

- ekipa Bistriški jarek igra domače tekme na igrišču na Muti – pri lokalu Mitnica na Sp. 

Muti 

- vse ekipe pozivamo, da seznam igralcev, ki bodo nastopali v pokalnem tekmovanju 

pošljete tajniku lige do petka 29. 5. 2020 in opravite tudi plačilo v višini 30,00 evrov – 

startnina za tekmovanje. 

- sodniške takse poravna ekipa – domačin sodniku po vsaki tekmi v višini 25,00 evrov.   

 

Športni  pozdrav ! 

 

Pripravil:                                                                                     Alojz Turjak 
Silvo Izak                                                                         Predsednik medobčinske lige  
Tajnik MLMN                                                                         malega nogometa   
           
 


