
 
PRAVILA ZA MALI NOGOMET  

(STAREJŠI CICIBANI U-11) 
Mali nogomet 5:5 (4 + 1); 

 
Igrišče:  
Malo nogometno igrišče (40 m x 20 m), velikost vrat 3 x 2 m. Dovoljuje se tudi morebitna igra 
na odboj.  
Žoga: 
1. Igra se z žogami št. 4.  
Pravica nastopa, število igralcev in menjave:  
1. Pravico nastopa imajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od osem let, in vso tekmovalno leto 
tudi igralci, ki napolnijo deset let v koledarskem letu (v tekmovalnem letu 2017/2018 rojeni 
po 01.01.2007), v katerem se je tekmovalno leto pričelo (39. člen TP NZS).   
2. Na tekmah lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih identiteto ugotovi vodja tekmovanja pred 
začetkom turnirja na podlagi športne izkaznice, potnega lista ali osebne izkaznice.  

3. Igralec lahko nastopa na festivalu samo za eno ekipo.   
4. V primeru, da je igralec prijavljen za ekipo svoje OŠ in ekipo nogometnega kluba, kjer 
je registriran, lahko nastopa za obe ekipi na ločenem turnirju.   
5. Ekipo sestavlja največ 10 igralcev. Na začetku tekme mora imeti vsako moštvo na igrišču 
5 igralcev. Eden od njih je vratar (4 + 1).   
6. Število dovoljenih menjav med igro je neomejeno. Menjave so »leteče«.  
7. V primerih menjave vratarja z drugim vratarjem mora biti igra prekinjena.   
8. Vsak igralec lahko zamenja svoje mesto z vratarjem, vendar le pod pogojem, da mu 
zamenjavo dovoli trener njegove ekipe in da je izvršena v času prekinitve igre (paziti na opremo).   
9. TEKME SE PRAVILOMA IGRAJO BREZ SODNIKA. OTROCI SODIJO SAMI, KJER SO NEJASNOSTI V   
PRIMERU SPORNE SITUACIJE ODLOČITEV SPREJME VODJA TEKMOVANJA. ZAČETEK IN 
KONEC TEKME OZNAČI VODJA TEKMOVANJA Z ZVOČNIM SIGNALOM.   
10. V igro morajo na vsaki tekmi vstopiti vsi prijavljeni igralci!   
Športna oprema:  
Vsi igralci enega moštva morajo biti enotno oblečeni. V kolikor so barve športne opreme enake ali 
podobne, je dolžna gostujoča (oziroma drugo vpisana) ekipa zamenjati opremo.  
Žoga v igri in izven igre:  
Žoga je v igri od pravilno izvedenega začetnega udarca na začetku tekme ter ves čas, dokler sodnik 
igre ne prekine ali žoga ne zapusti igrišča. Žoga mora igrišče zapustiti v celoti, da bi bila izven igre. 
Žoga ostane v igri tudi, če zadane sodnika (ali njegovega pomočnika), ali vratnico in ostane na 
igrišču. Žoga je izven igre, ko je vsa prešla prečno ali vzdolžno črto, bodisi po tleh ali zraku, oziroma 
ko je sodnik prekinil igro.  
Doseganje zadetka:  
Zadetek je dosežen, ko je cela žoga prešla prečno črto med vratnicama in pod prečko, pod pogojem, 
da je igralec nasprotnega moštva ni vrgel, vnesel ali namenoma sunil z roko, razen vratarja, ki se 
nahaja v svojem kazenskem prostoru.  
Igralni čas: 
Igralni čas je 1 x 15 minut brez odmora.  
Začetek igre: 



 
Igra se prične na sodnikov znak, ko igralec udari žogo, ki miruje na sredini igrišča, v nasprotno 
polje. Dokler ta udarec ni izveden, morajo vsi igralci obeh moštev stati na svoji polovici igrišča. 
Igralci nasprotnega moštva morajo biti od izvajalca začetnega udarca oddaljeni najmanj 3 (tri) 
metre, vse dokler se žoga ne premakne.  
Prekrški in nešportno vedenje:  
Igralec, ki stori enega od naslednjih 11 prekrškov, bo kaznovan z direktnim prostim udarcem za 
nasprotno moštvo, ki bo izveden z mesta, kjer je prekršek storjen. Prekršek dogovorno 
dosodijo trenerji v duhu športne igre:  
a) brcne ali poskuša brcniti nasprotnika,   
b) spotakne oziroma zruši nasprotnika,   
c) skače na nasprotnika,   
d) močno odriva nasprotnika na nevaren način,   
e) odriva nasprotnika od zadaj,  
f) udari ali poskuša udariti nasprotnika z roko, ali pljune nanj,   
g) drži nasprotnika,   
h) suva nasprotnika,   
i) napada nasprotnika z ramenom,   
j) vdrsava v nasprotnika s ciljem odvzeti žogo, ne glede na to ali pri tem pride do kontakta ali 
ne (drseči start),   
k) igra z roko, to je če igralec nosi žogo, jo vrže ali sune s katerim koli delom roke (to ne velja 
za vratarja znotraj njegovega kazenskega prostora).   
V kolikor stori enega od zgoraj 11 prekrškov igralec moštva, ki se brani v svojem kazenskem prostoru, 
bo dosojen kazenski strel za nasprotno moštvo (7-metrovka). Kazenski udarec bo dosojen ne glede 
na to, kje se je nahajala žoga, vendar pod pogojem, da je bila tedaj v igri.  
Prekrške, ki jih stori vratar, se sankcionira z naslednjimi kaznimi, če se vratar: a) 
dotakne ali kontrolira žogo z rokami v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu jo je namerno 
podal njegov soigralec z nogo-indirektni kazenski  strel na črti kazenskega prostora za 
nasprotnika; 
b) dotakne ali kontrolira žogo z rokami v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu je bila 
podana direktno iz avta- indirektni kazenski   
strel na črti kazenskega prostora za nasprotnika 

 
OPOMBA: vratar lahko vrže ali udari žogo direktno na nasprotno polovico; 
Disciplinske kazni:  
Trenerji so odgovorni za pošteno in športno igro. V primeru, da kateri izmed igralcev stori prekršek, 
ki bi lahko v tekmovanju pomenil izključitev, so trenerji dolžni takšnega igralca opozoriti in ga v 
primeru ponavljanja nešportne igre tudi odstraniti z igrišča za dve minuti, ob tem pa ga zamenja drug 
igralec. Ob grobem kršenju pravil poštene igre pa lahko posreduje tudi vodja Nogometa za vse kot 
vodja tekmovanja in posameznika odstrani s turnirja. V primeru grobega neupoštevanja pravil ima 
vodja tekmovanja pravico iz prireditve izključiti tudi trenerja in celotno ekipo.  
Prosti udarci:  
Pri izvajanju prostih udarcev (direktni in indirektni) morajo biti vsi nasprotni igralci oddaljeni od žoge 
najmanj 3 (tri) metre do trenutka, ko je žoga v igri. Žoga je v igri, ko je udarjena s strani izvajalca in 
se le-ta premakne.  
Kazenski udarec:  
Kazenski udarec se izvaja z označenega mesta (7-metrovka). Pri izvedbi morajo biti vsi igralci, razen 
vratarja nasprotnega moštva in izvajalca izven kazenskega prostora, vendar na igrišču in najmanj 3 
(tri) metre od mesta za izvajanje. Vratar se lahko premika s stopali po črti v vratih, preden izvajalec 
udari žogo. 



Udarec iz avta, udarec od vrat:  
Udarec iz avta se izvaja z nogo. Žoga mora mirovati na ali za vzdolžno črto. Igralec, ki izvaja avt, s 
stopali ne sme stati na igrišču. Zadetek, ki je dosežen neposredno z udarcem iz avta, se ne prizna. 
Udarec od vrat (»gol avt«) se izvaja z nogo ali z roko s poljubno izbranega mesta znotraj 
kazenskega prostora. Iz udarca od vrat je žoga lahko udarjena direktno na nasprotno polovico.  
Drugo:  
Če je žoga nenamerno odbita v strop ali zrak, se igra nadaljuje z avtom za nasprotno ekipo v višini 
odboja z bližnje stranske črte. Če je žoga namerno (protestno) odbita v strop ali zrak, se smatra to 
kot nešportno vedenje igralca. V tem primeru se zaradi nešportnega vedenja igralca tudi disciplinsko 
ukrepa. Udarec iz kota se izvaja na stičišču prečne in vzdolžne črte. Pri nepravilni izvedbi avta ter 
nepravilnem mestu izvajanja se avt ponovi. Pri dvojnem dotiku igralca z žogo pri prostem strelu, 
začetnem udarcu, udarcu iz kota oziroma udarcu iz avta se žogo dosodi nasprotni ekipi.  
Pred začetkom in ob koncu vsake tekme se morajo igralci obeh moštev pozdraviti 
in rokovati na sredini igrišča.  
Vsi udeleženci in spremljevalci so dolžni upoštevati napotilo, da gre za tekmovanje dečkov do 11. leta 
starosti, kjer tekmovalni uspeh nikakor ne sme biti v ospredju, saj otroci šele spoznavajo 
prve nogometne korake, pravi pristop in odnos ter spoštovanje do vseh akterjev nogometne igre, 
predvsem do nasprotnikov, ki morajo otrokom postati in ostati prijatelji ne glede na rezultate 
srečanj. Zato je akcija RIN netekmovalnega značaja, ker vemo, da bodo otroci vseeno tekmovali in 
želeli zmagati na vsaki tekmi, nevtraliziramo pa pritisk trenerjev in klubov v želji po rezultatu..  
Poleg zgoraj navedenih pravil se skladno upoštevajo tudi vsa ostala določila 
Pravil nogometne igre ter 
ostali pravilniki in predpisi FIFA, UEFA in Nogometne zveze Slovenije.  
10 ZLATIH PRAVIL FAIR PLAYJA 
1 Vedno igraj na zmago. 
2 Igraj pošteno.  
3 Spoštuj pravila igre. 
4 Spoštuj nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce. 
5 Poraz sprejmi z dostojanstvom. 
6 Promoviraj nogomet.  
7 Zavračaj podkupovanje, droge, rasizem, nasilje in ostale nevarnosti, ki pretijo 
našemu športu. 
8 Pomagaj v boju za bolj pošteno igro. 
9 Razkrij tiste, ki poskušajo osramotiti naš šport.  
10Spoštuj tiste, ki branijo dober sloves nogometa. 


