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RAZPIS MEDOBČINSKEGA ŠOLSKEGA PRVENSTVA V NOGOMETU 

ZA UČENCE LETNIK  IN MLAJŠI (SDI) 
 

OŠ Gorje, v sodelovanju z Občino Gorje in Športno zvezo Radovljica, razpisuje medobčinsko šolsko 

prvenstvo v nogometu za starejše dečke (SDI), rojeni leta  in mlajši. Tekmovanje bo potekalo na OŠ Gorje 

v sredo, 23. novembra 2022. Zbor ekip ob 14. uri. Pričetek tekmovanja ob 14.15. Zaključek najkasneje do 

18.00. PROSIMO, DA IMATE ČISTE SUPERGE ZA V TELOVADNICO. 

 

PRIJAVE: pisne poimenske prijave ekip pošljite po elektronski pošti na: nenad.pilipovic@guest.arnes.si 

ali na naslov: OŠ Gorje, Zgornje Gorje 44/a, 4247 Zgornje Gorje ali na fax: 04 5769100. Prijave 

pričakujemo najkasneje do torka, 22. novembra 2022. Na osnovi prijav bomo naredili razpored tekmovanja. 

 

Podrobnejše informacije o skupnih tekmovalnih pravilih si oglejte v reviji INFORMATOR 1, razpis šolskih 

športnih tekmovanj in prireditev za šolsko leto 2022/2023. Na straneh 40. in 41. so razpisana pravila za 

nogomet za SDI (glejte spodaj). 

 

TEKMOVALNA PRAVILA 

Igra poteka po pravilih 4 + 1: štirje igralci v polju in vratar. Rezervnih igralcev je šest, v celotni ekipi je 

enajst nogometašev, ki se skladno s pravili poljubno menjajo v polju. Ekipa mora nastopiti v enotni opremi. 

Ob »leteči menjavi« mora igralec zapustiti igrišče, šele nato lahko v igro vstopi drug igralec. Menjava se 

opravi na sredini igrišča, največ tri metre od črte, ki označuje sredino igrišča. Vratar se menja le ob 

prekinitvi igre. Igralni čas je 2x15 minut s petminutnim odmorom med polčasoma. Ekipa, ki igra zaporedni 

tekmi, ima deset minut odmora. Igra se na rokometnem igrišču, če ni z udeleženci dogovorjeno drugače. 

Žoge na turnirju so velikosti številka 5 (odbojne). »Out« se izvaja z nogo (žoga na črti mora mirovati, 

nasprotni igralci morajo biti od žoge oddaljeni pet metrov). Zadetek, ki ga igralec doseže neposredno iz 

»outa«, se ne prizna. Ko žoga po udarcu napadalcev zapusti prečno črto igrišča, mora vratar žogo v igro 

vrniti z roko. Vrže jo iz svojega kazenskega prostora, lahko tudi prek sredine igrišča. Vratar lahko vrže ali 

udari žogo z nogo čez polovico igrišča tudi ko je žoga v igri. Če obrambni igralec potisne žogo prek prečne 

črte, se izvaja udarec iz kota na strani, na kateri je žoga zapustila igrišče. Prekrški se ne seštevajo. Kazenski 

strel se izvaja z razdalje 7 metrov. Če igralec dobi rumeni karton, mora za 2 minuti zapustiti igrišče. Če 

nasprotna ekipa v tem času doseže zadetek, se lahko isti igralec vrne v igro. Igralec, ki je prejel dva rumena 

ali neposredni rdeč karton, na naslednji tekmi ne sme nastopiti. Tekmovalna komisija lahko za hujše 

prekrške in nešportno obnašanje prepove igranje na turnirju. Zmagovalna ekipa dobi tri točke, v primeru 

neodločenega rezultata pa vsaka ekipa po eno točko. O končni uvrstitvi odloča število osvojenih točk. Če 

pride do kroga dveh ali treh ekip z enakim številom točk, o višjeuvrščeni ekipi odločajo naslednji kriteriji: 

a. število točk z medsebojnih srečanj, b. razlike med danimi in prejetimi zadetki v medsebojnih srečanjih, 

c. večje število doseženih zadetkov v medsebojnih srečanjih, d. skupna razlika v zadetkih celotnega turnirja, 

e. žreb. Zmaga pomeni 3 točke, remi 1 točko, poraz 0 točk. Trenerji ekip imajo pravico, da med tekmo 

enkrat vzamejo minuto odmora. Za vse drugo se upoštevajo nogometna pravila za šolska tekmovanja, ki 

jih imajo vodje področnih centrov. *Nastop po spolu mešanih ekip ni dovoljen. 

 

 

Športni pozdrav! 

 

Učitelj športne vzgoje: Ravnateljica: 

Nenad Pilipovič, l.r. Mojca Brejc, l.r. 
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