
Mednarodni nogometni turnirji UMAG TROPHY  
TEKMOVALNI PRAVILNIK za kategorije od U8 do U13  Leto 2023 

1. ORGANIZATOR 
Organizator turnirjev je Agencija za športni turizem B4 d.o.o. 
Uradni partnerji: Turistična zveza mesta Umag, Plava Laguna in NZS Nike. 

2. PRIZORIŠČE 
UMAG TROPHY 
Turnir se organizira v Umagu na nogometnih igriščih kompleksa Stella Maris in na nogometnem igrišču nasproti hotela Garden 
Istra. Igra se na naravni in/ali umetni travi. 

• Nogometna igrišča Stella Maris, Savudrijska 15, 52470 Umag, Hrvaška 
• Hotel Garden Istra, Katoro 19, 52470 Umag, Hrvaška 

3. SPLOŠNE DOLOČBE 

• Vse ekipe in igralci na turnirju nastopajo na lastno odgovornost. 
• Organizator ne odgovarja za garderobo in osebno lastnino udeležencev turnirja. 
• Udeleženci soglašajo, da organizator fotografira in snema prireditev za potrebe B4 d.o.o. 
• Organizacija turnirja poteka v skladu s higienskimi priporočili in protokoli HZJZ. 

 
Na turnirju se igra po mednarodnih nogometnih pravilih FIFA / UEFA in sicer po pravilih za ustrezno starostno skupino 
ter z naslednjimi dopolnili: 

4. PRAVICA DO NASTOPANJA 

• Pravico do nastopanja imajo le igralci ustrezne starosti! Dodana je pravica prijave eno leto starejših deklic; ekipa ima 
lahko hkrati v igri le eno starejše dekle. 

• Igralec lahko znotraj kategorije nastopa izključno za eno ekipo od začetka do konca turnirja!  
• Igralec lahko nastopa v več kategorijah, če zadostuje vsem pravilom in pogojem organizatorja. 

 
Kategorija U8 U9 U10 U11 U12 U13 
Rojeni v določenem letu ali kasneje 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
 
Pred začetkom turnirja mora vodja ekipe organizatorju poslati spisek igralcev z datumi rojstva. Igralci se identificirajo na podlagi 
osebnega dokumenta s sliko ali športno izkaznico. Organizator lahko opravi identifikacijo igralcev v katerikoli fazi tekmovanja. 
Pred pričetkom turnirja mora vodja ekipe organizatorju izpolniti Prijavnico za ekipo z imeni in priimki igralcev, rojstnim datumom 
in številko igralnega dresa. Številka igralnega dresa za vsakega igralca mora ostati ves čas turnirja enaka! 

5. SISTEM IGRANJA 
• Klub lahko prijavi do tri ekipe znotraj iste kategorije, v kolikor so zadoščeni vsi pogoji in to odobri organizator. 
• Vsaka ekipa lahko prijavi neomejeno število igralcev. Organizator lahko določi minimalno število prijavljenih igralcev. 
• Menjave igralcev so brez omejitev, isti igralec lahko vstopi v igro večkrat. 
• U13 Menjave mora odobriti sodnik. 

 
Kategorija U8 U9 U10 U11 U12 U13 
Istočasno nastopa število igralcev + vratar 5+1 5+1 6+1 6+1 8+1 10+1 

6. PODROBNA PRAVILA 
• U8-U12 Udarec od vrat (gol-avt) se izvaja z nogo s poljubno izbranega mesta znotraj kazenskega prostora. Pri 

izvajanju žoga ne sme preleteti sredine igrišča brez predhodnega dotika igralca. Pri kršitvi tega pravila se izvede 
indirektni prosti udarec na kraju, kjer je žoga preletela sredinsko črto. 

• U8-U9 Vmetavanje iz avta se izvaja z nogo (gol dosežen direktno iz avta ni veljaven). 
• U10-U13 Vmetavanje iz avta se izvaja z rokami. 
• U8-U12 Pravilo nedovoljenega položaja se ne upošteva. 
• U8-U13 V kolikor zaradi vremenskih ali ostalih objektivnih dejavnikov igrišče ni enakovredno za oba nasprotnika, lahko 

sodnik ob polovici igralnega časa ekipama odredi zamenjavo polovice igrišča.  



Kategorija U8 U9 U10 U11 U12 U13 
Igralni čas* (min) najmanj 15 najmanj 15 najmanj 15 najmanj 20 najmanj 20 najmanj 25 
Velikost igrišča (m) 40 x 20 50 x 30 64 x 40 64 x 40 64 x 50 104 x 64 
Velikost golov (m) 3 x 2 5 x 2 5 x 2 5 x 2 5 x 2 7,32 x 2,44 
Kazenska točka (m) 7 7 7 7 9 11 
Nasprotnik od žoge (m) 5 5 5 5 7 9,15 
Velikost žoge 4 4 4 4 5 5 
Število sodnikov 1 1 1 1 1 1 ali 3 
* Igralni čas bo določen na podlagi oblike turnirskega sistema (zavisi od števila prijavljenih ekip). 

7. TURNIRSKI SISTEM 
Turnir je razdeljen na skupinski del in na tekme za razvrstitve. 
Skupinski del se odvija v petek in soboto, v tej fazi tekmovanja igra vsak z vsakim v skupini. Glede na število prijavljenih ekip 
ima turnir 2, 4 ali 8 skupin, do največ 8 ekip na skupino. V nedeljo igrajo ekipe za končne razvrstitve. Prvi dve ekipi vsake 
skupine napredujeta v 1/2, 1/4 oz. 1/8 finale (ZLATA skupina). Nižje uvrščene ekipe skupinskega dela nadaljujejo v SREBRNI 
/ BRONASTI / FAIR skupini in odigrajo eno ali dve tekmi za končna mesta. Nasprotnike se določi s križno pozicijo sosednjih 
skupin: npr. A1:B2 ali C3:D4; v naslednjem krogu križno z naslednjimi nasprotniki: npr. I1:I3, I2:I4. 
Urnike, rezultate in vse dodatne informacije objavljamo v živo na naši aplikaciji: b4.sportcamps.app 

8. TOČKOVANJE V SKUPINSKEM DELU 
Zmagovalec prejme tri (3) točke, v primeru neodločenega rezultata prejme vsaka ekipa po eno (1) točko. 
V primeru enakega števila točk dveh ali več ekip v skupini, o vrstnem redu odloča: 

1. skupna razlika v zadetkih, 
2. rezultat medsebojne tekme, 
3. večje število doseženih zadetkov, 
4. izvajanje udarcev s kazenske točke (izvedeno takoj po končanem skupinskem delu po pravilu iz 9. člena pravilnika); 

v primeru, da je na prizorišču zgolj ena ekipa, zmaga le-ta; če na prizorišču ni nobene ekipe, odloča žreb. 

9. TEKME ZA RAZVRSTITVE 
V primeru neodločenega rezultata na tekmah za razvrstitev, se izvajajo udarci s kazenske točke (to ni potrebno v FAIR skupini). 
Ekipi izmenično izvedeta vsaka po tri udarce. Če je po treh udarcih rezultat neodločen, ekipi nadaljujeta izmenično izvajanje 
do končne odločitve. Ekipa mora uporabiti za vsak udarec različne igralce. Število izvajalcev kazenskih strelov mora biti za obe 
ekipi enako. Upošteva se število igralcev ekipe z manj prijavljenimi igralci.  

10. KAZEN PREPOVEDI IGRANJA 
Kazen za igralce se izreče zaradi grobega prekrška ali nešportnega obnašanja. Rumeni karton (javni opomin) in rdeči karton 
(izključitev iz igre). Rumeni kartoni na posameznih tekmah se ne seštevajo oz. se ne prenašajo v naslednje tekme. Igralec, ki 
na tekmi prejme drugi rumeni karton, avtomatično prejme rdeč karton (izključitev). Igralec, ki je na tekmi prejel rdeč karton (tudi 
kot drugi rumeni), ima prepoved nastopanja na prvi naslednji tekmi turnirja! Izključenemu igralcu lahko disciplinska komisija na 
podlagi izjave sodnika izreče tudi večjo kazen. 

11. ODLOČANJE O REZULTATU TEKME 
Tekma se registrira z izidom 3:0 v korist ekipe, ki je nasprotnik ekipe: 

• ki neopravičeno zamudi ali ne pride na tekmo, 
• ki povzroči prekinitev tekme, če do prekinitve ni dosegla ugodnejšega rezultata, 
• ki krši pravila iz 4., 5. ali 10. člena pravilnika, če ni dosegla ugodnejšega rezultata. 

12. SPREMLJAJOČI PROGRAM IN NAGRADE 
Pred pričetkom in po koncu tekmovanja organizator organizira otvoritveno in sklepno slovesnost s podelitvijo priznanj na katero 
so vabljeni vsi udeleženci. Organizator zagotavlja nagrade vsem ekipam, ki se udeležijo podelitve. 

• Vsi igralci in osebje prejmejo spominske medalje. 
• Prve štiri ekipe v vsaki kategoriji prejmejo pokal. 
• Zmagovalci kategorij začasno prejmejo veliki prehodni pokal (na pokal se trajno vgravira ime kluba). 
• Ekipa (ali posameznik), ki se še posebej izkaže s športnim pristopom, prejme Fair-Play priznanje. 

13. PRITOŽBENI POSTOPEK 
Vse morebitne pritožbe rešuje vodja tekmovanja ali disciplinska komisija, ki jo imenuje organizator. Pritožbe in proteste lahko  
disciplinski komisiji posreduje izključno vodja ekipe vpisni obliki na elektronski naslov info@b4.si. Disciplinska komisija zadevo 
obravnava in sprejme obvezujoč in dokončen sklep. Pritožbo zoper odigrano tekmo mora vodja ekipe napovedati disciplinski 
komisiji najkasneje 30 minut po končani tekmi. Kasnejših pritožb in pritožb s strani neuradnih oseb se ne obravnava. 

https://b4.sportcamps.app/
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