
 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 38/12 
 

Ljubljana, 05.09.2012 Št.: 38/12 Ozn.: GS AZ/RK 

 

Zadeva: Mednarodni dnevi fair playja 

 

Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da bodo letošnji mednarodni dnevi fair playja potekali v času od 7. do 11. septembra. Na 

tekmah v okviru NZS tekmovanj v soboto, 08.09.2012, in nedeljo, 09.09.2012, bomo praznovanje obeležili 

na sledeč način:   

-  objava 10 zlatih pravil fair playja, 

-  nošenje FIFA Fair Play zastave pred tekmo, 

-  rokovanje pred začetkom tekme, 

-  rokovanje po končani tekmi. 

Od klubov organizatorjev tekem v članskih tekmovanjih (2. SNL, 3. SNL vzhod/zahod in SŽNL) 

pričakujemo, da bodo navedeni protokol izpeljali v celoti, na tekmah mlajših kategorij (1. SML/SKL,   

2. SML/SKL vzhod/zahod, Liga U14 vzhod/zahod in Liga deklet U17) pa v primeru, da na igrišču ni 

ozvočenja, objava 10 zlatih pravil fair playja ni obvezujoča.  

V prilogi so skice in navodila za nošenje zastave Fair Play, rokovanje pred in po tekmi ter 10 zlatih pravil 

fair playja. 

Organizatorje tekem in ostale nogometne deležnike vabimo, da dan fair playja zabeležijo s fotografijami 

in videoposnetki ter nam svoj izbor pošljejo. Najboljši prispevki bodo nagrajeni in objavljeni na spletnem 

mestu NZS ter v reviji Naš nogomet.  

Za dodatne informacije se lahko obrnete na tehnični sektor NZS (rajko.korent@nzs.si, 01 5300 431) ali na 
tiskovnega predstavnika NZS (matjaz.krajnik@nzs.si, 01 5300 407). 
 
S spoštovanjem, 
 

Nogometna zveza Slovenije 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

Pripravil: tehnični sektor; 

 

 



2 

Priloge: 

- Priloga 1: Nošenje zastave fair play; 

- Priloga 2: Rokovanje pred tekmo; 

- Priloga 3: Rokovanje po končani tekmi; 

- Priloga 4: 10 zlatih FIFA fair play pravil. 

 

Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS; 

- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS). 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 

- Arhiv, tu. 
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PRILOGA 1: 

NOŠENJE ZASTAVE FAIR PLAY 
 
• 6 otrok oblečenih klubski športni opremi stopi na igrišče z zastavo Fair Play; 

• koordinator stopa za njimi, ter vodi sodnike na njihovo mesto na igrišču; 

• sodniki (3 ali 4) se namestijo cca 10 metrov v igrišču za zastavo na srednji prečni črti in se obrnejo 
proti občinstvu. Koordinator se umakne; 

• ekipi sledita sodnikom tako, da se domača (prvo zapisana) ekipa namesti desno, gostujoča (drugo 
zapisana) ekipa pa levo od sodnikov. 

Zastava Fair Play je nekaj metrov za sodniki, otroci z zastavo so obrnjeni proti občinstvu, držijo jo razpeto 
pod kotom proti gledalcem. To storijo tako, da prva dva otroka držita zastavo čepe, srednja dva v 
normalni višini, zadnja dva pa dvignjeno do ramen. 

 
Skica postavitve  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F O T O G R A F I ,  K A M E R E  

 

O B Č I N S T V O  
 

FOTOGRAFI, KAMERE 
 

O B Č I N S T V O  
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Domača ekipa Gostujoča ekipa 
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PRILOGA 2: 

ROKOVANJE PRED TEKMO 
 

• Vsi igralci gostujoče (drugo vpisane) ekipe stopijo na znak sodnikov korak naprej in gredo proti 
domači (prvo vpisani) ekipi. Pri tem se vsak igralec rokuje najprej s sodniki, nato pa z vsemi igralci 
domače ekipe. Gostujoči igralci se vrnejo za domačo ekipo in sodniki nazaj na svojo polovico igrišča. 

• Sodniki nato stopijo korak nazaj in vsi igralci domače (prvo vpisane) ekipe se rokujejo še s sodniki. Pri 
tem gredo proti polju gostujoče ekipe in nato za sodniki nazaj na svojo polovico. 

• Po rokovanju pristopita k sodnikom oba kapetana, da se izvede žreb in morebitna izmenjava zastavic. 

• V času žreba in izmenjave zastavic, otroci z zastavo Fair Play zapustijo igrišče. 

 

Skica rokovanje - GOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skica rokovanje - DOMAČI 
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PRILOGA 3: 

ROKOVANJE PO KONČANI TEKMI 
 
Skica rokovanje po končani tekmi 
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PRILOGA 4: 

10 ZLATIH FIFA FAIR PLAY PRAVIL 
 

10 ZLATIH FIFA FAIR PLAY PRAVIL 
 
1. Igraj vedno na zmago. 

2. Igraj pošteno. 

3. Spoštuj pravila igre. 

4. Spoštuj nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce. 

5. Poraz sprejmi z dostojanstvom. 

6. Povsod promoviraj nogomet. 

7. Zavračaj podkupovanje, droge, rasizem, nasilje in druge nevarnosti, ki pretijo našemu 
športu. 

8. Pomagaj v boju za bolj pošteno igro. 

9. Razkrij tiste, ki poskušajo osramotiti naš šport. 

10. Spoštuj ljudi, ki branijo dober sloves nogometa. 
 


