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Pravila tekmovanja deklic U15 in U13

Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije in v skladu s 6. členom Tekmovalnega pravilnika
NZS je Izvršni odbor NZS (v nadaljevanju IO NZS) na seji dne 15.09.2011 in 04.09.2013 sprejel

PRAVILA TEKMOVANJA DEKLIC U15 in U13
1. člen
Tekmovanje deklic U15 in U13 poteka v turnirski obliki. Sistem tekmovanja se določi glede na število
prijavljenih ekip.

2. člen
Vodja tekmovanja je dolžan na podlagi zbranih prijav določiti organizatorje turnirjev, igrišča, termine
igranja in razpored tekem vsakega turnirja ter najmanj 7 dni pred pričetkom turnirja vsem sodelujočim
klubom poslati delegiranja turnirjev.

3. člen
Organizator turnirja je dolžan zagotoviti vodjo turnirja, ki zapisuje rezultate tekem, strelce zadetkov in
eventualne izključene igralke. Rezultate turnirja, seznam strelk zadetkov in izključenih igralk, je
organizator turnirja dolžan v roku 48 ur po odigranem turnirju poslati na sedež NZS.
Vodja tekmovanja lahko za posamezni turnir sam določi vodjo turnirja.

4. člen
(igrišče)
(1) Tekme se igrajo na polovici velikega igrišča in sicer tako, da igrata istočasno po dve ekipi na eni
polovici igrišča. Igrišče mora biti začrtano ali kako drugače označeno (kot je prikazano na skici 1 na strani
6).
(2) Velikost vratarjevega prostora je 25 m x 10 m (skica 1, stran 6).
(3) Velikost nogometnih vrat je 5 m x 2 m. Organizator tekme je dolžan poskrbeti za varno namestitev
nogometnih vrat. Odgovorna oseba organizatorja tekme je kazensko in materialno odgovorna za primer
in posledice nesreče.
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5. člen
(Igralni čas)
Tekme v kategorijah U15 in U13 se igrajo z igralnim časom 2 x 15 minut in s 5 minutnim odmorom.
V primeru neodločenega rezultata na zaključnem turnirju se takoj po končani tekmi izvajajo
sedemmetrovke v skladu s Pravili nogometne igre. Izvede se po 5 kazenskih strelov, v primeru enakega
števila zadetkov se izvaja po en kazenski strel, dokler iz enakega števila udarcev ena ekipa ne doseže
zadetka več kot druga.

6. člen
(žoga)
Tekme v kategoriji deklic U13 in U15 se igrajo z žogo velikosti št. 5.

7. člen
(število igralk)
Število prijavljenih igralk ene ekipe za vsako tekmo je največ petnajst (15) igralk, igra pa jih sedem (7), od
katerih je ena (1) vratarka. Menjave so leteče in neomejene, vsaka prijavljena igralka mora vstopiti v igro
na posamezni tekmi turnirja.

8. člen
(pravica nastopa)
Za ekipo v kategoriji deklic U15 lahko nastopijo igralke, ki na dan turnirja niso mlajše od 11 /enajst let in
vso tekmovalno leto tudi igralke, ki dopolnijo 14 /štirinajst/ let v koledarskem letu, v katerem se je
tekmovalno leto pričelo.
Za ekipo v kategoriji deklic U13 lahko nastopijo igralke, ki na dan turnirja niso mlajše od 8 /osem let ter
vso tekmovalno leto tudi igralke, ki dopolnijo 12 /dvanajst/ let v koledarskem letu, v katerem se je
tekmovalno leto pričelo.

9. člen
(identifikacija igralk)
Na tekmah deklic U13 in U15 lahko nastopijo le registrirane igralke z veljavnimi športnimi izkaznicami, ki
ustrezajo identiteti igralke. Ugotavljanje identitete se opravi skladno z določili TP NZS.

10. člen
(zdravniški pregled)
Igralke lahko nastopijo samo z vpisanim veljavnim zdravniškim pregledom, ki velja 12 mesecev, če
zdravnik ni določil krajše veljavnosti. Igralka, ki v programu Zapisnik nima vpisanega veljavnega
zdravniškega pregleda, vodja turnirja ne sme vpisati v zapisnik o tekmi, razen v primeru, da je vodji
turnirja predložen izpolnjen obrazec o zdravniškem pregledu igralke.
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11. člen
(oprema igralk)
Igralkam je dovoljeno igrati v nogometnih čevljih s plastičnimi ali gumijastimi podplati. Igralke iste ekipe
morajo biti enotno oblečene (izjema je le vratarka).

12. člen
(izključena igralka)
Igralka, ki je na tekmi izključena, na naslednji tekmi nima pravice nastopa.

13. člen
(sodnik)
Sodnike na zahtevo vodje tekmovanja odreja komisija za delegiranje sodnikov pri društvu nogometnih
sodnikov s področja, kjer je organiziran turnir. Sodniki morajo biti odrejeni najmanj 10 dni pred
turnirjem.
Stroške sodnikov plača NZS.
Sodniki so dolžni priti na turnir najmanj 30 minut pred pričetkom prve tekme.

14. člen
(vodenje ekip)
(1) Ekipo vodi trener, ki ima veljavno licenco ZNTS.
(3) Rezervne igralke in spremljevalci ekipe morajo sedeti izven igrišča.

15. člen
(rokovanje)
Pred začetkom in ob koncu vsake tekme se morajo igralke obeh ekip pozdraviti in rokovati na sredini
igrišča, trenerja in sodnik pa ob igrišču.

16. člen
(menjave igrallk)
Menjave igralk so brez omejitev, kar pomeni da isti igralka lahko večkrat vstopi v igro (t.i. leteče
menjave). Najprej mora zapustiti igrišče igralka, ki odhaja iz igre, nato lahko v igro vstopi nova igralka.
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17. člen
(izvajanje udarcev, vmetavanje)
(1) Udarec od vrat se izvaja z nogo s poljubno izbranega mesta znotraj kazenskega prostora.
(2) Pri udarcu od vrat in vratarkinem vmetavanju žoge v igro z roko ali z nogo iz kazenskega prostora,
žoga ne sme po zraku preiti sredine igrišča brez predhodnega dotika igralke ali brez predhodnega dotika
igrišča braneče igralne površine. Pri kršitvi tega pravila sodnik dosodi indirektni strel na kraju, kjer je
žoga preletela sredinsko črto.
(3) Udarec iz kota se izvaja na stičišču prečne in vzdolžne črte.
(4) Vmetavanje iz avta se izvaja z roko v skladu s Pravili nogometne igre.
(5) Kazenski udarec se izvaja z razdalje sedem (7) metrov od vrat.
(6) Pravilo nedovoljenega položaja se ne upošteva.

18. člen
(točkovanje)
Tekmovanje poteka po točkovnem sistemu, v katerem dobi zmagovalec tri točke, v primeru
neodločenega rezultata pa vsaka ekipa po eno točko.
Štiri ekipe, ki v skupnem seštevku vseh tekem zasedejo prva štiri mesta v posamezni skupini se uvrstijo
na finalni turnir. Končna uvrstitev se ugotavlja skladno z določbami veljavnega Tekmovalnega pravilnika
NZS.

19. člen
Določila teh pravil se uporabljajo skladno z načeli Pravil nogometne igre ter upoštevajoč vse druge
zahteve predpisov NZS in veljavne zakonodaje.

20. člen
(končna določba)
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 04.09.2013

Nogometna zveza Slovenije
Aleksander Čeferin l.r.
Predsednik NZS
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Skica 1: Igrišče za igro 7:7
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