25. malonogometna liga
Šentjoških hribov in dolin
Pravila

Pravila lige:
 liga se igra po dvokrožnem sistemu
 na eno ekipo je lahko prijavljenih poljubno število igralcev
 igralec, ki je že prijavljen pri eni ekipi, ne sme igrati v
tekoči sezoni za nobeno drugo ekipo, prijavljeno na to ligo
 ekipe morajo imeti enotne drese (zgornji del, unikatna
številka), vratar ima zgornji del dresa drugačne barve, kot
ostali igralci. Igralcem, ki nimajo enotnega dresa, kot
njihove ekipe, ni dovoljeno igrati.
 igra se po sistemu 4+1 (4 igralci ter vratar)
 tekma se igra 2 × 15 minut
 vratar ima žogo lahko v svoji posesti največ 3 sekunde
 vratar NE SME vreči žogo čez sredino v nobenem primeru
 »Out« se izvaja na črti
 v primeru izenačenega izkupička točk ob koncu lige se
prednost upošteva v sledečem vrstnem redu:
o boljši v medsebojnih tekmah
o ekipa z več danimi goli
o ekipa z več zmagami
o žreb
 liga se igra na lastno odgovornost
 razpored je določen pred začetkom lige. Prestavljanje
tekem med posameznimi koli ni dovoljeno, vse tekme,
določene za posamezno kolo, se tudi odigrajo v tistem
kolu. Dovoljeno je samo menjava vrstnega reda ekip
znotraj posameznega koli, in sicer na upravičeno željo
posamezne ekipe in s strinjanjem organizatorja ter ostalih
ekip, ki se jih sprememba tiče. Prošnja za tovrstno
spremembo mora biti najavljena organizatorju vsaj en
teden prej (najkasneje na predhodnem krogu lige).
 za vsako tekmo mora ekipa imeti na voljo vsaj 4 igralce
(vključno z vratarjem). Če ekipa ob pričetku tekme nima

pripravljenih vsaj 4 igralcev, se ji piše avtomatski poraz s
3:0, ekipi pa se odšteje 1 točka.
Opozorila:
Sodnik, ki sodi tekmo, je strokovno usposobljen in poleg vsega
tega ima za seboj tudi veliko kilometrino in ogromno izkušenj.
Gre za zanesljivega delilca pravice na igrišču, ki pa je
navsezadnje le človek in se glede na to lahko tudi kdaj zmoti.
Tako pozivamo vse ekipe in vse igralce k strpnosti in doslednem
upoštevanju pravil nogometne igre. Vzdržite se neumesnih
komentarjev in vsakršnih žalitev sodnika, soigralcev,
nasprotnika ali gledalcev, saj bodo tovrstni vložki strogo
kaznovani.
Vsako nešportno dejanje ali ugovarjanje sodniku bo kaznovano
vsaj z rumenim kartonom (izključitvijo za 2 minuti), pri hujši
kršitvi pa lahko pride do izključitve spornega igralca ali cele
ekipe iz lige!
Prav tako tudi pozivamo vse igralce, naj ne pridejo na tekmo
vinjeni, kajti temu bo sledil ustrezen ukrep (avtomatski poraz na
tekmi) ali hujša sankcija.

