
NOGOMETNI TURNIR ND BILJE U13 
21. 9. 2019 

 
TEKMOVALNE PROPOZICIJE  
 
SPLOŠNE DOLOČBE:  
1. Igra se na igriščih ND Bilje (na glavnem igrišču in na igrišču z umetno travo).  

2. Ekipa mora priti na turnir vsaj 30 minut pred začetkom svoje prve tekme in predati organizatorju izpolnjeno 
prijavnico.  

3. Organizator ne odgovarja za garderobo in osebno lastnino igralcev in drugih udeležencev turnirja.  
 

PRAVICO NASTOPA:  
1. Pravico nastopa imajo igralci rojeni leta 2007 in mlajši.  

2. Igralci se identificirajo na podlagi športne izkaznice ali osebnega dokumenta s sliko.  

3. Za posamezno ekipo je lahko prijavljenih največ 13 igralcev.  

4. Vsi igralci na turnirju nastopajo na lastno odgovornost.  
 

PRAVILA IGRE:  
1. Igra se 9 : 9 (vratar + 8 igralcev). 

2. Igra se po pravilih igre NZS za U13.  

3. Pri udarcu od vrat in vratarjevemu vmetavanju žoge v igro z roko ali nogo iz kazenskega prostora, žoga ne sme 
preiti sredine igrišča, brez da bi se predhodno dotaknila tal ali katerega od igralcev. 
4. Kazenski udarec se izvaja z razdalje 9 metrov. 
5. Pri direktnem prostem udarcu morajo biti igralci branečega moštva oddaljeni od žoge najmanj 7 metrov. 
6. Igralni čas posamezne tekme je 1 X 22 min. 
 

RAZVRSTITEV V SKUPINI:  
O razvrstitvi v skupini odločajo naslednji kriteriji:  
1. število osvojenih točk (3 točke za zmago, 1 točka za remi, 0 točk poraz)  

2. rezultat medsebojne tekme 

3. gol razlika  

4. število doseženih golov  

5. žreb  
 
Prvi dve uvrščeni ekipi iz vsake skupine se uvrstita v četrtfinale, tretja pa v razigravanje za mesta od 9 do 12. Tako da 
ima vsaka od ekip po 4 ali 5 tekem. 
V primeru neodločenega rezultata na tekmah razigravanja za mesta, o zmagovalcu odločajo kazenski streli z devetih 
metrov (vsaka ekipa po 3 kazenski streli, če še ni odločitve po 1 kazenski strel naprej, vendar vedno drugi izvajalec). 
  

DISCIPLINSKE DOLOČBE:  
1. Za igralce veljajo naslednje kazni: rumeni karton (javni opomin) in rdeči karton (izključitev iz igre).  

2. Rumeni kartoni na posameznih tekmah se ne seštevajo oz. se ne prenašajo v naslednje tekme.  

3. Igralec, ki na isti tekmi prejme drugi karton, prejme avtomatsko rdeči karton (izključitev).  

4. Igralec, ki je na tekmi prejel rdeči karton ima prepovedan nastop na prvi naslednji tekmi turnirja. Zaradi grobe 
kršitve pravil oziroma nevarne igre je možno izreči tudi višjo kazen.  

5. Igralci in vodstvo ekip morajo delovati v skladu s pravili Fair playa.  
 

PODELITEV NAGRAD:  
Po zaključku turnirja U13 organizator podeli pokale in medalje za dosežene rezultate:  
1. pokali za 1., 2. in 3. mesto  

2. medalje za 1., 2., 3. in 4. mesto  
 
Hrana je namenjen 13-im igralcem ter trenerju in vodji ekipe. 
Pridržujemo si pravice do sprememb urnika tekmovanja v primeru odpovedi klubov ali katerih drugih faktorjev!  
Vsem udeležencem želimo veliko nogometnega užitka in športnih uspehov. 

 
 
 



PRIJAVNICA 
 

Ime ekipe  
Vodja ekipe  

Gsm vodje ekipe  
Trener ekipe  

 
 

Št. dresa Ime in priimek igralca Leto rojstva 

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turnir U13 Bilje, 21. 9. 2019, vse tekme se igrajo 1-krat 22 minut. 

    
Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D 

Bilje U13 Primorje ND Gorica DMN Gorica 

Olimpija Tabor Sežana Izola Dren Vrhnika 

Brda Šempas Bilje U12 Vipava 

    
    Vrstni red 

   
A1 B1 C1 D1 

A2 B2 C2 D2 

A3 B3 C3 D3 

    

    Urnik kosila: po drugi odigrani tekmi gre ekipa na kosilo 
 

 igrišče 1 - umetna igrišče 2 - glavno igrišče 3 - glavno 

13:30 Bilje U13 - Brda Primorje - Šempas Gorica - Bilje U12 

13:55 DMNG - Vipava Olimpija - Brda Tabor Sežana - Šempas 

14:20 Izola - Bilje U12 Dren Vrhnika - Vipava Bilje U13 - Olimpija 

14:45 Primorje - Tabor Sežana Gorica - Izola DMNG - Dren Vrhnika 

k  o  s  i  l  o 

16:15 A1-B2 (Č1) B1-A2 (Č2) C1-D2 (Č3) 

16:40 D1-C2 (Č4) A3-B3 (9-12) C3-D3 (9-12) 

17:15 PORAŽENEC Č1-Č3 (5-8) PORAŽENEC Č2-Č4 (5-8) tekma za 11. mesto 

17:40 ZMAGOVALEC Č2-Č4 ZMAGOVALEC Č1-Č3 tekma za 9. mesto 

18:05 tekma za 5. mesto tekma za 7. mesto  

18:30 finale tekma za 3. mesto  

 


