
PRAVILA NOGOMETNEGA TURNIRJA TELOVADNICA 25.1.2020 

1. Igra se po sistemu 4 igralcev + 1 vratar 
2. Na turnirju lahko igrajo samo  igralci, ki so na dan turnirja registrirani v LIGI OMT 
3. Odgovorne osebe za izvedbo turnirja je predsednik lige OMT Štefan Ferencek in odbor lige 
4. Vse tekme se morajo začeti ob času označenem na razporedu 
5. Kdor se turnirja ne udeleži oziroma ga zapusti predčasno, se  klub kaznuje z odvzemom 

točk oz. z denarno kaznijo (kazen določi disciplinska komisija Lige OMT) 

6. Če ekipa zamudi več kot 10 minut se tekma registrira s 3 : 0 za nasprotno ekipo 
7. Menjave igralcev potekajo po »hokejskem« načinu brez najave sodniku 
8. Čas igranja v skupinama je 1X12 minut; kasneje 1x15 minut (polfinale,finale) 
9. Ob izvajanju auta, mora žoga stati na črti 
10. Igrišče je omejeno z linijsko črto z ene strani in z odbojnimi deskami z druge strani. Odboj 

velja, če se žoga dotakne deske. Vse kar je nad višino odbojne deske brez dotika, je avt za 
nasprotno ekipo. Oprijemanje z roko na lesene lestve na strani odbojnih desk je kaznovano z 
dosojeno  žoga za nasprotno ekipo 

11. Igralci se kaznujejo z zelenim, rumenim in rdečim kartnom, kot po pravilih lige 
12. V primeru enakega števila točk dveh ekip, odloča:  

a. Medsebojno srečanje 
b. Gol razlika 
c. Dani goli 
d. 7-metrovke 

13. V primeru enakega števila točk treh ali več ekip, odloča: 
a. Gol razlika 
b. Dani goli 
c. 7-metrovke 

14. V polfinale se uvrstita najboljši ekipi iz obeh skupin 
15. V primeru neodločenega izida v tekmah finala, polfinala se izvajajo kazenski streli 7m (3 

igralci, nato pa izmenjaje samo eden-isti, do končnega izida) 
16. Za morebitne zaplete na turnirju je določena tri-članska tekmovalna komisija:  

predsednik Ferencek Štefan, Dejan Cmor, predstavnik sudelojočih klubov, ki se določi pred 
začetkom turnirja. 
 
 
M.Toplice, 13.1.2020       Odbor Lige LMN-OMT 


