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NAVODILA ZA IGRANJE FESTIVALOV RIN TL 2016/17 ZA
KATEGORIJE U9 IN U11

1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE
1.1. Splošno
Zimsko igranje najmlajših nogometašev »Rad igram nogomet« bo tokrat že osemnajsto leto zapored
ponudilo najmlajšim nogometno dejavnost tudi v zimskem obdobju. Igranje nogometa v prijetnem
športnem okolju za otroke je ena najbolj množičnih v programu Nogometa za vse. V organizaciji NZS
in MNZ se je akcije v lanskem letu udeležilo preko 600 ekip. Svoje nogometno znanje je prikazalo
več kot 6.000 najmlajših nogometašev.
Tudi v šolskem letu 2016/17 vabimo poleg klubov vse zainteresirane osnovne šole, ki imajo oziroma
bodo organizirale tudi vadbo in krožek nogometa za otroke, da se udeležijo festivala. Tako bi
možnost igranja ponudili tudi vsem tistim najmlajšim nogometašem, ki nimajo možnosti klubskega
udejstvovanja.

2. SISTEM IN POTEK IGRANJA
2.1. Udeleženci
V sezoni 2016/17 bo potekalo igranje za starostne kategorije U9 in U11:
 U9 – letnik 2008 in mlajši – tekme ŠTIRI proti ŠTIRI brez vratarja
 U11 – letnik 2006 in mlajši – tekme PET proti PET z vratarjem
2.2. Faze igranja
1. Faza

Za obe selekciji se organizira tekmovanje v okviru regionalnih medobčinskih nogometnih zvez v
turnirski obliki s štirimi ekipami na posameznem turnirju. Ekipe odigrajo vsaka z vsako brez beleženja
rezultatov. Igranje vodi in organizira posamezna medobčinska nogometna zveza, koordinator
tekmovanja je Vodja nogometa za vse MNZ. Število organiziranih turnirjev je odvisno glede na število
prijavljenih ekip. Vsaka prijavljena skupina nogometašev nastopi na posameznem turnirju z dvema
ekipama (ekipa U9 in U11). V nadaljnje igranje (v 2. fazo) se uvrstijo vsi klubi oziroma ekipe, ki
odigrajo še en igralni dan.
KLUB ALI ŠOLA LAHKO V IGRANJE PRIJAVI VEČ EKIP S PRIPOROČILOM, DA NAJ POSAMEZNI IGRALCI
V AKCIJI NASTOPIJO SAMO ZA ENO EKIPO! V PRIMERU PREVELIKEGA ŠTEVILA PRIJAV SE
PRIPOROČI EKIPAMA IZ ISTEGA KLUBA, DA NA DVA TURNIRJA POŠLJEJO RAZLIČNE IGRALCE IN SE
V IGRANJE SPREJME KLUB, KI ŠE NIMA PRIJAVLJENE EKIPE.
Rok izvedbe: najkasneje do 22.01.2017;
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2. Faza

V drugo fazo se uvrstijo vse prijavljene ekipe. V drugi fazi ponudimo ekipam igranje turnirjev z
ekipami sosednje MNZ v mešanih turnirjih. Vsem, ki pa si potovanj ne želijo, omogočimo igranje še
enega turnirja znotraj MNZ ekip. Pri sestavljanju udeležencev turnirjev pazimo, da se v drugi fazi
ekipe po možnosti ne pomerijo tudi v drugi fazi. Po pravilu izvajamo turnirje s po štirimi ekipami, če
pa to zaradi objektivnih razlogov ni izvedljivo se lahko Vodja odloči tudi za turnir s po tremi ekipami.
Kjer obstaja želja po igranju izven MNZ se Vodje dogovarjajo za mešane turnirje po igralni shemi
druge faze iz točke 2.3.. Organizacijo vodijo Medobčinske nogometne zveze in področni
organizatorji Nogometa za vse Nogometne zveze Slovenije.
Rok izvedbe: najkasneje do 12.03.2017;
3. Faza

Za finalno prireditev Vodje nogometa za vse sestavijo štiri ekipe kategorije U9 in štiri ekipe kategorije
U11 in izpeljejo turnir po enakem principu kot v prvih dveh fazah. Ekipe sestavijo tako, da povabijo
po 40 otrok iz ene in 40 otrok iz druge kategorije iz različnih klubov. Vodje nogometa za vse sami
ocenijo sistem za izbor, ki pa ni vezan na rezultate ali kvaliteto posameznikov. Osnovni cilj je, da na
turnirju nastopijo predstavniki čim več različnih klubov, ki pa se prilagaja posebnostim okolja in da
se na finalni turnir povabijo klubi, ki morda v lanskem finalu niso nastopili.
Rok izvedbe: najkasneje do 26.03.2017;
2.3. Igralna shema druge faze
Kadar pride do povezovanja klubov v mešane turnirje v drugi fazi Vodje turnirjev upoštevajo
dogovorjeno povezovanje, ki upošteva bližino MNZ-jev. Med seboj se povežejo v mešane turnirje,
kjer se za to pokaže interes naslednji MNZ-ji:





MNZ Koper in MNZ Nova Gorica;
MNZ Ljubljana in MNZ Gorenjska;
MNZ Celje in MNZ Maribor;
MNZ Ptuj, MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava;

V izjemnih primerih uporabimo tudi drugačno povezovanje, če klubi udeleženci za to sami izrazijo
željo in bi se radi povezali z klubi iz MNZ s katero niso predvideni.
2.4. Sistem igranja in Igralni čas
Kategorija U11 igra nogomet s štirimi igralci v polju in vratarjem na vrata velikosti 3 x 2 m, kategorija
U9 pa nogomet s štirimi igralci brez vratarja na vrata velikosti 2 x 1 m.V akciji izvajamo turnirje s
štirimi ekipami U11 in štirimi ekipami U9. Igramo po sistemu vsak z vsakim s skrajšanim igralnim
časom 1 x 15 minut v obeh kategorijah. Vse tekme se igrajo z odbojno nogometno žogo velikosti št.
4. Kategorija U11 igra na igrišču velikosti 20 x 40 metrov, kategorija U9 pa na skrajšanem igrišču 20
x 28 m z malimi nogometnimi vrati, ki jih v dvorani postavimo na črto vratarjevega prostora
rokometnega igrišča. Sodnikov ni, trenerji posredujejo ob nespoštovanju pravil igre v okviru načel
fair playa. Poleg zgoraj navedenih pravil se skladno upoštevajo tudi vsa ostala določila Pravil
nogometne igre ter ostali pravilniki ter predpisi FIFA, UEFA in NZS.
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Pred začetkom vsake tekme se na sredini igrišča izvede fair play pozdrav. Tekme se lahko izvajajo
mešano ali zaporedno najprej ena kategorija in nato druga. Igranje popestrimo z dodatnimi
zabavnimi spretnostnimi nalogami. Naloge izbere Vodja turnirja sam ali pa si pomaga s priloženimi
primeri nalog iz tega razpisa. V primeru pomanjkanja časa ima prednost igranje pred nalogami. Vsi
udeleženci in spremljevalci so dolžni upoštevati napotilo, da gre za otroški nogomet, kjer tekmovalni
uspeh nikakor ne sme biti v ospredju. Upoštevati je potrebno, da se otroci spoznavajo z nogometno
igro zato morajo udeleženci zagotoviti spoštovanje do vseh akterjev nogometne igre.

3. PRIJAVE IN POROČANJE O IZVEDBI
3.1. Poročanje na NZS
Vodje nogometa za vse so vodje tekmovanj v imenu MNZ-jev. Vodje zberejo prijave ekip in
organizirajo turnirje prve, druge in tretje faze po končanem razpisu. Vodje na koncu vsake faze v
rednih mesečnih poročilih programa Nogomet za vse poročajo tudi o številu turnirjev in
udeležencih. Ekipe se na samem turnirju prijavijo poimensko ter morajo na zahtevo Vodje dostaviti
dokazilo o starosti posameznika bodisi s tekmovalnim kartonom ali osebnim dokumentom s sliko.
Na koncu akcije pripravijo Vodje tudi končno poročilo o številu turnirjev in udeležencih celotne
akcije.

4. PRIJAVE IN POROČANJE O IZVEDBI KONTAKTI
4.1. Kontaktni podatkI
Rajko Korent rajko.korent@nzs.si mob: 040 302 210
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MNZ LJUBLJANA; mnzlj@siol.net;
Vodja Boštjan Kreft, 041 648 388, bobi8@siol.net; Žiga Starič, 051 377 664, ziga@jomasport.com;
MNZ MARIBOR; mnzm-mb@siol.net;
Vodja Dejan Germič, 040 462 001, dejan.germic@gmail.com;
MNZ CELJE; info@mnzcelje.com;
Vodja Primož Kaluža, 041 340 678, kaluza.primoz@siol.net;
MNZ KOPER; info@mnzkoper.com;
Vodja Mile Burič, 041 583 933 mile.buric@siol.net;
MNZ LENDAVA; mnz.lendava@siol.net;
Vodja Damir Rob 031 303 844, damir.rob@telemach.net;
MNZ MURSKA SOBOTA; info@mnzveza-ms.si;
Vodja Ivo Prettner, 041 806 596 ivo.prettner@gmail.com;
MNZ PTUJ; ptuj.mnz@amis.net;
Vodja Marjan Lenartič, 041 394 876, marjan.lenartic@siol.net;
Boštjan Zemljarič, 051 310 009, dntptuj@gmail.com;
MNZ NOVA GORICA; info@mnznovagorica.si;
Vodja Andi Mamič, 031 533 606, andimamic@gmail.com;
MNZ GORENJSKA; mnzg-kranj@siol.net;
Vodja Stojan Humar, 040 705 305, stojan.humar23@gmail.com.
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