Športno društvo Lepa Njiva
Lepa Njiva 20, 3330 Mozirje

PRAVILA IN POGOJI LIGE MALEGA NOGOMETA LEPA NJIVA 2013/2014
Liga poteka na asfaltnem igrišču v Lepi Njivi, igra se v vsakem vremenu.
Startnina - prijavnina za celotno ligo znaša 130 € (65 € jesenski in 65 € spomladanski del).
Startnina se poravna do drugega kroga.
Liga poteka ob nedeljah s pričetkom prve tekme ob 15.00 uri.
Liga se izvede v dvokrožnem sistemu jesenski in spomladanski del ( 2 x 7 krogov).
Ekipa lahko prijavi največ 12 igralcev in jih med tekmovanjem ne more spreminjati do prestopnih rokov
(po jesenskem delu lahko zamenja 3 igralce - ki v jesenskem delu niso igrali za katero drugo sodelujočo ekipo).
Starostna omejitev za igralce je minimalno 15 let.
En Igralec lahko igra samo za eno ekipo.
Igra se po sistemu 3 + 1, tekma se ne more pričeti če ekipa nima vsaj 4 igralcev, v tem primeru se počaka maksimalno
5 minut, nato se tekma registrira 3:0 za ekipo, ki je čakala nasprotnika (če po 5 minutah ekipa še vedno ni popolna,
se lahko tekma vseeno priče , vendar le, če se nasprotnik s tem strinja).
Ekipi, ki je na tekmi ni bilo, se odvzame 1 točka.
Tekma se registrira 3:0 tudi v naslednjih primerih: če ekipa nastopi s suspendiranemu oz. neprijavljenemu igralcu.
Igralni čas : 2 x 20 minut (+ polčas + zamenjava strani + minute odmora ).
Šesti prekršek pomeni strel za nasprotno ekipo iz desetih metrov (10m). Prekrški se izbrišejo med polčasom.
Ko dobi igralec kazen - izključitev iz igre, ekipa igra z igralcem manj 2 minuti oz. do morebitnega prejetega gola,
nato se lahko izključenega igralca zamenja z drugim.
Nenajavljena neudeležba na tekmi se šteje kot poraz 3:0
Ekipa lahko prestavi tekmo enkrat na sezono. Takrat se sama dogovori z nasprotnikom za odigranje tekme.
Če zaradi prestavitve nastanejo dodatni stroški (npr. stroški sojenja) le te plača ekipa, ki tekmo prestavlja.
Prestavitev tekme lahko najavi ekipa najmanj 2 dni pred razporejeno tekmo vodji lige.
Termin za igranje prestavljenih tekem se določi sporazumno med ekipama vendar mora biti tekma odigrana
pred naslednjim krogom.
Zadnje dva kola ni možno prestavljanje tekem.
V primeru neudeležbe ekipe na več kot treh kolih, je ekipa izločena iz lige.
Če ekipa preneha tekmovati, se vsi njeni dotedanji rezultati brišejo in se šteje, kot da do takrat odigrane tekme
niso bile odigrane, preostale tekme pa se sploh ne delegirajo.
Pravila igre po MNZ (sodnik).
Ekipa ima v vsakem polčasu pravico do minute odmora.
Kaznovanje igralcev, ki storijo prekršek: 2 rumena kartona - prepoved ene tekme ( prva naslednja tekma - redna
ali prestavljena) , rdeči karton - izključitev + prepoved ene tekme (naslednja tekma). V primeru hujšega prekrška
(nameren grob prekršek, žaljenje sodnika, nasprotnikovega igralca ali soigralca ... ) lahko sodnik v dogovoru z
organizatorjem kaznuje igralca z do 3 tekmami prepovedi. Če se tovrsten prekršek ponovi lahko sodnik v dogovoru
z organizatorjem igralca izključi za celo sezono.
Vse pritožbe se podajo ustno na organizatorja. Le ta jih po lastni presoji ali po posvetu s predstavniki drugih ekip razreši.
Igralce je potrebno prijaviti do drugega kola!
Vsi igralci igrajo v ligi na lastno odgovornost.

