PROPOZICIJE TEKMOVANJA NAJMLAJŠIH CICIBANOV U-7 V TL 2018/2019
1. člen
Tekmovanje najmlajših cicibanov poteka v obliki turnirskega sistema, kjer vsako moštvo nastopa z
dvema ekipama.
2. člen
Na tekmah najmlajših cicibanov U-7 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 6 (šest) let
in so rojeni po 01.09.2011.
3. člen
Igra se na igrišču velikosti 24 x 16m, igrišče je lahko začrtano ali pa označeno s stožci (na eni polovici
igrišča pripravimo dva igrišča za igro). Velikost nogometnih vrat je 2 x 1m, lahko so tudi označena s
palicami ali s stožci.
4. člen
Igra se po sistemu 4:4, brez vratarja, število prijavljenih igralcev ekipe pa je največ 8. V igro morajo
vstopiti vsi prijavljeni igralci. Menjave so ob prekinitvi igre brez omejitev. Postavitev igralcev na igrišču
naj bo načeloma v obliki karo. Ob gol autu mora žoga v polje s podajo od bližine vrat, pri tem pa se naj
nasprotna ekipa postavi na svojo polovico igrišča.
5. člen
Vsako moštvo mora nastopiti z dvema ekipama. Vse tekme se igrajo tako, da igra vsaka ekipa enega
moštva, proti vsaki ekipi drugega moštva. Igralni čas vsake tekme je 1 x 15 minut s 5 minutnim
odmorom. V tem času se zamenjajo nasprotniki in igralna polja.
6. člen
Tekme se igrajo z žogo št. 4. Igralcem je dovoljeno igrati v športnih copatih ali v nogometnih čevljih z
gumijastimi podplati.
7. člen
Tekme sodita trenerja posamezne ekipe.
8. člen
V igri ni nedovoljenega položaja, aut se izvaja z nogo, oddaljenost od žoge ob prekinitvi pa je 5 metrov.
9. člen
Glede na prijavljeno število ekip bo pripravljen razpored. Izvedeni bodo turnirji.
V kategoriji cicibani U-7 se ne evidentirajo rezultati in ne vodijo lestvice.
10. člen
Tekmovanje vodi tekmovalni organ MNZ Ptuj. Po zaključku turnirja organizator tekmovanja posreduje
informacijo Vodstvu tekmovanja o poteku turnirja.

