Ženski nogometni klub Radomlje

Prešernova 43 · 1 235 Radomlje

UKI CUP 2018
TURNIR ZA DEKLICE U11 in U15 (sobota 10.3.2018)
TURNIR ZA DEKLICE U9 in U13 (nedelja 11.3.2018)
Datum in kraj turnirja: Deklice U11 in deklice U15, sobota 10.3.2018 ter deklice U13 in U9,
nedelja 11.3.2018, Športni park Radomlje (http://www.sportniparkr.si); V primeru
prestavitve turnirja zaradi slabega vremena, organizator obvesti ekipe o morebitnem novem
terminu najkasneje tri dni pred turnirjem.
Avtorizirana skupina: Deklice U-15 (letnik 2003 in mlajše), deklice U-13 (letnik 2005 in
mlajše), deklice U-11 (letnik 2007 in mlajše), deklice U-9 (letnik 2009 in mlajše) Vse igralke
morajo biti članice kluba. Igralski kartoni (oz. osebne izkaznice), ki izkazujejo identiteto in
starost igralk ter trenerja, morajo biti skupaj s seznamom igralk in njihovimi številkami
dresov, pred začetkom turnirja, dostavljene vodji tekmovanja, Petru Kristanu. Na turnirju se
igra po mednarodnih nogometnih pravilih in v skladu s predpisi NZS. Vse tekme vodijo
sodniki, ki jih zagotovi organizator turnirja. Na tekmah U13 in U15 se igra z žogo velikosti 5,
na tekmah U11 in U9 pa z žogo velikosti 4.
Kazni med igro: Med tekmo igralka lahko od sodnikov prejme opomin (rumeni karton) oz.
izključitev (rdeči karton). V primeru, da igralka dobi rdeči karton, ekipa igra z manj igralci do
konca srečanja. Igralka lahko nadaljuje z igranjem na naslednji tekmi.
Menjave: Med tekmo potekajo leteče menjave, neodvisno igralci ali vratarji. Že zamenjana
igralka se lahko ponovno vrne na igrišče.
Dresi: Vsaka ekipa prinese s seboj svoje drese. V primeru enakih barv dresov nasprotnih
ekip, bo organizator zagotovil markirke. Markirke obleče drugo zapisana (gostujoča) ekipa.
Igralna podlaga:
Igra se na velikem igrišču z umetno travo (dveh igriščih, postavljenih po širini) in malem
igrišču z umetno travo. Igrišča so ustrezno označena s številkami 1., 2. In 3.
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Razpored igranja: Tekme ekip U15 in U13, U11 se igrajo po širini običajnega nogometnega
igrišča z umetno travo (6+1), istočasno pa na dveh/treh (ustrezno označenih) igriščih
potekata dve/tri tekme. V skupinskem delu so dve/tri skupine s štirimi ekipami. Vsaka ekipa
v skupini igra z vsako. Zmagovalec prejme 3, poraženec 0, neodločen rezultat pa prinese
obema ekipama po 1 točko. Če imajo po koncu skupinskega dela ekipe enako število točk,
potem odloča medsebojni rezultat tekme teh ekip. Če je tudi po tej primerjavi enak rezultat,
potem o uvrstitvi ekipe odloča razlika golov, nato večje število danih golov in v kolikor je
rezultat še vedno neodločen, se streljajo kazenski streli. Če se tekma v nadaljevanju
tekmovanja (ne v skupinskem delu) konča z neodločenim rezultatom, o rezultatu odločajo
kazenski streli, za katere vsaka ekipa izbere tri igralke. V primeru ponovnega neodločenega
izida se kazenski streli nadaljujejo po sistemu knock-out (ekipa izbere eno igralko, ki strelja
dokler ne pride do odločitve).
V tekmovanju U9 se igra 4:4, na male gole 1x2m, rezultati se vodijo zgolj zaradi prehodnega
pokala, a vse sodelujoče ekipe prejmejo nagrado.
Razpored tekmovanja bo objavljen na spletni strani in poslan prijavljenim ekipam
najkasneje 5.3.2018. Prijavni rok je do najkasneje 26.2.2018. Prijave bodo upoštevale po
principu kdor prej pride prej melje. V posamezni starostni skupini lahko sodeluje največ
12ekip (3 skupine po 4 ekipe).
Trajanje tekem:
Tekme bodo tako v skupinskem, kot v zaključnem delu trajale 2 x 12 minut.
Razpored tekem: Vsaka ekipa igra najmanj 4 tekme (skupinski del - tri tekme, polfinale
(samo 1. In 2. uvrščeni ekipi skupin) – ena tekma, tekma za mesta 1., 3., 5., 7., 9., 11. – ena
tekma).
Nagrade: U13, U15 in U11; Zmagovalna, drugo in tretjeuvrščena ekipa prejmejo pokal in
praktične nagrade. U9: Vse udeleženke prejmejo darilo.
Organizacijski odbor turnirja:
Organizacijski odbor turnirja, ki ga sestavljata organizator (g. Peter Kristan) in predstavnik
sodelujočih ekip (g. Marko Kous), nemudoma odloča o kakršnihkoli neskladnostih in
nesporazumih.
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Garderobe:
Zagotovljene bodo garderobe, kar pomeni, da bodo imele igralke dovolj prostora in časa za
pripravo na tekmo. Ekipe moramo opozoriti, da ne prevzemamo nobene odgovornosti za
vrednejša oblačila in predmete, ki jih igralke ali spremljevalci prinesejo s seboj.
Prehrana:
Organizator bo za goste pripravil široko ponudbo jedi in okrepčil, ki bo prilagojena
vremenskim pogojem. Za igralke in trenerje bo organizirano kosilo (vsaka ekipa bo prejela
bone za prehrano) po končanem tekmovanju za posamezno ekipo – Makaronovo meso in čaj
– topel čaj bo igralkam na voljo tudi med tekmovanjem.
Sodelovanje na turnirju:
Sodelovanje vseh ekip in igralcev na turnirju je prostovoljno in na lastno odgovornost.
Prijavnina:
Vse sodelujoče ekipe prosimo, da prijavnino 50 EUR (U11, U13, U15) oz. 30 EUR (U9)) plačajo
najkasneje do 26.2.2018 (preko TRR, Namen plačila: Turnir UKI CUP 2018). Za plačilo preko
TRR-ja, so podatki zapisani v nogi dokumenta. V primeru, da prijavnina ni poravnana, ekipa
na turnirju ne bo mogla sodelovati.
Parkirišča in promet:
Organizator naproša vse sodelujoče in navijače, da upoštevajo navodila redarjev in svoja
vozila parkirajo na zato pripravljenih prostorih. Dodatna navodila boste dobili pri vstopu v
Športni park.
Kontakt:
Peter Kristan - 031 602 318 – peter.kristan@znk-radomlje.si
Marko Kous - 070 144 749 - marko.kous@znk-radomlje.si
Radomlje, 13.01.2018
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