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NEKAJ DODATNIH PRAVIL ZA ZIMSKO LIGO
Pravica nastopa, število igralcev in menjave:
1) Na tekmah lahko natopijo samo tisti igralci, katerih identiteto ugotovi vodja tekmovanja oz.
turnirja na podlagi športne izkaznice, potnega lista ali osebne izkaznice.
2) Igralec lahko nastopa na Zimski ligi samo za eno ekipo.
3) Število dovoljenih menjav med igro je neomejeno. Menjave so »leteče«.
4) V primerih menjave vratarja z drugim vratarjem mora biti igra prekinjena.
5) Vsak igralec lahko zamenja svoje mesto z vratarjem, vendar le pod pogojem, da mu zamenjavo
dovoli sodnik in da je izvršena v času prekinitve igre (paziti na opremo).
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.
Prosti udarec:
Pri izvajanju prostih udarcev (direktni in inderektni) morajo biti vsi nasprotni igralci oddaljeni od žoge
najmanj tri (3) metre do trenutka, ko je žoga v igri. Žoga je v igri, ko je udarjena s strani izvajalca in se
le-ta premakne.
Kazenski strel:
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 tri
(3) metre od mesta za izvajanje. Vratar se lahko premika s stopali po črti v vratih, preden izvajalec udari
žogo.
Udarec iz avta:
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.
Ekipa mora udarec iz avta izvesti v 5-ih sekundah, v nasprotnem primeru se dosodi udarec iz avta za
nasprotno ekipo.
Udarec od vrat:
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 ali vržena direktno na nasprotno polovico. Zadetek,
ki je dosežen neposredno z udarcem od vrat, se ne prizna.

Drugo:
- Vratar ne sme prijeti žoge, ki mu je podana s strani soigralca.
- Če je žoga nenamerno odbita v strop, se igra nadaljuje z avtom za nasprotno ekipo v višini odboja
z bližnje stranske črte. Če je žoga namerno (protestno) odbita v strop, se smatra to kot nešportno
vedenje igralca. V tem primeru se zaradi nešportnega vedenja igralca tudi disciplinsko ukrepa.
- Pri dvojnem dotiku igralca z žogo pri prostem strelu, začetnem udarcu, udarcu iz kota oz. 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.

IGRALCI NA TURNIRJU NASTOPAJO NA LASTNO ODGOVORNOST!

Poleg zgoraj navedenih pravil se skladno upoštevajo tudi vsa ostala določila Pravil nogometne igre ter
ostali pravilniki in predpisi FIFA, UEFA, NZS in MNZM.
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