PROPOZICIJE NOGOMETNOG TURNIRA
LIMAČI – 2009/2010
Članak 1.
Dužina terena za igru je polovina nogometnog igrališta u poprečnom smjeru, s tim da se
nogometna vrata nalaze u poprečnoj (aut) liniji.
Članak 2.
Dimenzije kaznenog prostora su 11x27 metara, a vratarevog prostora 5x15 metara, točka za
izvođenje kaznenog udarca udaljena je 9 metara od linije vrata.
Članak 3.
Dimenzije vrata su 5 X 2 metra.
Članak 4.
Vrijeme trajanja utakmice je 2 X 12 minuta, a odmor između poluvremena 3 minuta.
Članak 5.
Broj igrača u polju je 9 (8 igrača + vratar). Momčad može započeti utakmicu s minimalno
osam igrača (sedam igrača + vratar), a utakmica se prekida ako momčad ostane sa sedam
igrača.
Članak 6.
Momčad broji maksimalno 15 igrača, izmjene se vrše u neograničenom broju, a igrač u igru
može ulaziti više puta.
Članak 7.

Zaleđe ne postoji.

Članak 8.
Ako namjerno dodanu loptu od suigrača vratar uhvati u ruke, protiv njegove momčadi će biti
dosuđen neizravan slobodni udarac .
Članak 9.
Udarac iz kuta se izvodi s udaljenosti 13 metara od bliže vratnice.
Članak 10.
Loptu koja je izašla preko poprečne crte (gol‐aut) vratar ili igrač izvode sa zemlje. Pri tome
lopta mora napustiti kazneni prostor.
Članak 11.
Lopta koja izađe van terena preko uzdužne linije vraća se u teren ubacivanjem iz ruke (aut) .
Članak 12.
U slučaju nepravilno ubačene lopte iz auta lopta se dodjeljuje protivničkoj momčadi.
Članak 13.
Igrač koji je isključen može biti zamijenjen suigračem, a isključeni se igrač ne smije vraćati u
igru.
Članak 14.
Pogodak nije moguće postići iz početnog udarca.
Članak 15.
Utakmice se igraju nogometnom loptom broj četiri (4).
Članak 16.
Prije početka utakmice momčad je dužna dostaviti popis igrača s imenom i prezimenom te
sportsku iskaznicu ili drugi važeći dokument sa slikom djeteta iz kojeg se može utvrditi dob.
Djeca koja ne budu mogla dokazati dob neće moći nastupiti na nogometnom turniru.
Članak 17.
Kriterij za određivanje plasmana za dvije momčadi u skupinama je:
‐ broj bodova
‐ međusobni susret
‐ gol razlika
‐ veći broj postignutih golova

‐

rezultat i gol razlika protiv prvoplasirane ili posljednje plasirane momčadi u grupi
(ako su 3 momčadi potpuno izjednačene)
ždrijeb

Članak 18.
Sve žalbe vezane uz utakmicu moraju se prijaviti odmah nakon završetka utakmice.
Članak 19.
U slučaju da dva i više igrača postignu isti broj zgoditaka, najbolji strijelac turnira je igrač koji
je nastupio u manjem broju utakmica, idući kriterij je broj postignutih golova u završnici
natjecanja.
Članak 20.
Organizator turnira nije odgovoran u slučaju ozljede igrača, izgubljene ili ukradene imovine
igrača.
Članak 21.
U svim drugim slučajevima važe odredbe PNI HNS‐a.
Članak 22.
Prijavom momčadi na turnir, klub prihvaća propozicije natjecanja.
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PROPOZICIJE NOGOMETNOG TURNIRA
PRSTIĆI – 2013/2014
Članak 1.
Dužina terena za igru je 40 metara, maksimalna 55 metara, a širina je 25 metara.
Članak 2.
Dimenzije kaznenog prostora su 17 X 6 metara, a točka za izvođenje kaznenog udarca
udaljena je 9 metara od linije vrata.
Članak 3.
Dimenzije vrata su 5 X 2 metra.
Članak 4.
Vrijeme trajanja utakmice je 2 X 12 minuta, a odmor između poluvremena 5 minuta.
Članak 5.
Broj igrača u polju je sedam (6 igrača + vratar). Momčad može započeti utakmicu s
minimalno šest igrača (5 igrača + vratar), a utakmica se prekida ako momčad ostane s pet
igrača.
Članak 6.
Momčad broji maksimalno 15 igrača, izmjene se vrše u neograničenom broju, a igrač u igru
može ulaziti više puta.
Članak 7.
Zaleđe ne postoji.

Članak 8.
Ako namjerno dodanu loptu od suigrača vratar uhvati u ruke, protiv njegove momčadi će biti
dosuđen neizravan slobodni udarac .
Članak 9.
Udarac s kuta se izvodi s udaljenosti 11 metara od bliže vratnice.
Članak 10.
Loptu koja je izašla preko poprečne crte (gol‐aut) vratar ili igrač izvode sa zemlje. Pri tome
lopta mora napustiti kazneni prostor.
Članak 11.
Lopta koja izađe van terena preko uzdužne linije vraća se u teren ubacivanjem iz ruke (aut) .
Članak 12.
U slučaju nepravilno ubačene lopte iz auta lopta se dodjeljuje protivničkoj momčadi.
Članak 13.
Igrač koji je isključen može biti zamijenjen suigračem, a isključeni se igrač ne smije vraćati u
igru.
Članak 14.
Pogodak se može postići iz dijela terena koji pripada suparniku.
Pogodak nije moguće postići iz početnog udarca.
Članak 15.
Utakmice se igraju nogometnom loptom broj četiri (4) 290g.
Članak 16.
Prije početka utakmice momčad je dužna dostaviti popis igrača s imenom i prezimenom te
sportsku iskaznicu ili neki važeći dokument sa slikom djeteta da se može utvrditi dob. Djeca
koja ne budu mogla dokazati dob neće moći nastupiti na nogometnom turniru.
Članak 17.
Kriterij za određivanje plasmana za dvije momčadi u skupinama je:
‐ broj bodova
‐ međusobni susret
‐ gol razlika
‐ veći broj postignutih golova
‐ rezultat i gol razlika protiv prvoplasirane ili posljednje plasirane momčadi u grupi
(ako su 3 momčadi potpuno izjednačene)

‐

ždrijeb

Članak 18.
Sve žalbe vezane uz utakmicu moraju se prijaviti odmah nakon završetka utakmice.
Članak 19.
U slučaju da dva i više igrača postignu isti broj zgoditaka, najbolji strijelac turnira je igrač koji
je nastupio u manjem broju utakmica, idući kriterij je broj postignutih golova u završnici
natjecanja.
Članak 20.
Organizator turnira nije odgovoran u slučaju ozljede igrača, izgubljene ili ukradene imovine
igrača.
Članak 21.
U svim drugim slučajevima važe odredbe PNI HNS‐a.
Članak 22.
Prijavom momčadi na turnir, klub prihvaća propozicije natjecanja.
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PROPOZICIJE NOGOMETNOG TURNIRA
ZAGIĆI – 2011/2012
Članak 1.
Dužina terena za igru je polovina nogometnog igrališta u poprečnom smjeru, s tim da se
nogometna vrata nalaze na poprečnoj (aut) liniji.
Članak 2.
Dimenzije kaznenog prostora su 11x27 metara, a vratarevog prostora 5x15 metara, točka za
izvođenje kaznenog udarca udaljena je 9 metara od linije vrata.
Članak 3.
Dimenzije vrata su 5 X 2 metra.
Članak 4.
Vrijeme trajanja utakmice je 2 X 12 minuta, a odmor između poluvremena 3 minuta.
Članak 5.
Broj igrača u polju je devet (8 igrača + vratar). Momčad može započeti utakmicu s minimalno
osam igrača (7 igrača + vratar), a utakmica se prekida ako momčad ostane sa sedam igrača.
Članak 6.
Momčad broji maksimalno 15 igrača, izmjene se vrše u neograničenom broju, a igrač u igru
može ulaziti više puta.
Članak 7.
Zaleđe ne postoji.

Članak 8.
Ako namjerno dodanu loptu od suigrača vratar uhvati u ruke, protiv njegove momčadi će biti
dosuđen neizravan slobodni udarac .
Članak 9.
Udarac s kuta se izvodi s udaljenosti 11 metara od bliže vratnice.
Članak 10.
Loptu koja je izašla preko poprečne crte (gol‐aut) vratar ili igrač izvode sa zemlje. Pri tome
lopte mora napustiti kazneni prostor.
Članak 11.
Lopta koja izađe van terena preko uzdužne linije vraća se u teren ubacivanjem iz ruke (aut) .
Članak 12.
U slučaju nepravilno ubačene lopte iz auta lopta se dodjeljuje protivničkoj momčadi.
Članak 13.
Igrač koji je isključen može biti zamijenjen suigračem, a isključeni se igrač ne smije vraćati u
igru.
Članak 14.
Pogodak nije moguće postići iz početnog udarca.
Članak 15.
Utakmice se igraju nogometnom loptom broj četiri (4) 290g.
Članak 16.
Prije početka utakmice momčad je dužna dostaviti popis djece sa imenom i prezimenom te
sportsku iskaznicu ili drugi važeći dokument sa slikom djeteta iz kojeg se može utvrditi dob.
Djeca koja ne budu mogla dokazati dob neće moći nastupiti na nogometnom turniru.
Članak 17.
Kriterij za određivanje plasmana za dvije momčadi u skupinama je:
‐ broj bodova
‐ međusobni susret
‐ gol razlika
‐ veći broj postignutih golova

‐
‐

rezultat i gol razlika protiv prvoplasirane ili posljednje plasirane momčadi u grupi
(ako su 3 momčadi potpuno izjednačene)
ždrijeb

Članak 18.
Sve žalbe vezane uz utakmicu moraju se prijaviti odmah nakon završetka utakmice.
Članak 19.
U slučaju da dva i više igrača postignu isti broj zgoditaka, najbolji strijelac turnira je igrač koji
je nastupio u manjem broju utakmica, idući kriterij je broj postignutih golova u završnici
natjecanja.
Članak 20.
Organizator turnira nije odgovoran u slučaju ozljede igrača, izgubljene ili ukradene imovine
igrača.
Članak 21.
U svim drugim slučajevima važe odredbe PNI HNS‐a.
Članak 22.
Prijavom momčadi na turnir, klub prihvaća propozicije natjecanja.
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