MALONOGOMETNA LIGA
OPĆINE PETROVSKO

Mjesto i datum: Petrovsko, 08.06.2018.
PROPOZICIJE
1. Igra se jednokružno po načelu ‘’svatko sa svakim’’. Pobjednik Lige je momčad koja
sakupi najveći broj bodova. U slučaju istog broja bodova, prvi kriterij u određivanju
poretka je međusobni omjer, sljedeći je gol razlika, ako je i ona identična, gleda se
broj postignutih golova. U slučaju da je i to isto poredak se određuje bacanjem
novčića, osim u slučaju ako se određuje pobjednik, u tom slučaju odnosne momčadi će
izvoditi sedmerce, po načelu 3+1.
2. Momčad čini do najviše 12 igrača koji se prijavljuju u Zapisnik prije početka Lige i
samo oni smiju nastupiti na utakmicama, a u igri se nalazi 6 (šest) igrača od kojih 1
(jedan) mora biti vratar. Pravo nastupa na Ligi imaju igrači s prebivalištem u
Općini Petrovsko, s time da svaka momčad ima pravo prijaviti po dvojicu igrača
koji nisu žitelji Općine i jednog koji je nekad imao prebivalište, ali više nema.
3. Popis igrača predaje se prije početka Lige i on je konačan, a svaka momčad
dužna je prijaviti i osnovnu boju opreme u kojoj će nastupiti.
4. Organizator osigurava interne zapisnike o odigranim utakmicama, suce, zapisničara, i
lopte.
5. Dok je utakmica u tijeku na klupi se mogu naći sve pričuve, voditelj, pokrovitelj
(sponzor) momčadi i liječnik.
6. Udarac sa strane izvodi se kada lopta cijelim obujmom napusti uzdužnu liniju i iziđe
van igrališta. Udarac izvodi suparnička momčad od igrača koji je posljednji igrao
loptom. Lopta se ubacuje u igru nogom na način da je cijelim obujmom izvan igrališta,
a suparnički igrač mora biti udaljen najmanje tri metra od lopte.
7. Udarac s vrata izvodi se nakon što je lopta cijelim obujmom prošla poprečnu liniju i
nije postignut pogodak, a njome je posljednji igrao igrač momčadi koja napada.
Udarac izvodi vratar, bacanjem lopte rukom. Loptu ne smije izravno baciti u
suparničku polovicu terena za igru, u tom slučaju se dosuđuje udarac sa strane za
suparničku momčad na središnjoj crti. Ako vratar namjerno baci loptu na glavu
suigraču i ponovno je uhvati rukama kako bi je bacio izravno u suparničku
polovicu smatra se izigravanjem pravila i u tom slučaju dosuđuje se neizravni
slobodni udarac za suparničku momčad sa mjesta prekršaja (tamo gdje je vratar
stajao u trenutku bacanja).
8. AKUMULIRANI PREKRŠAJI – Na utakmicama se broje prekršaji, svaka ekipa ima
pravo napraviti 5 (pet) prekršaja koji će se izvoditi sa samog mjesta prekršaja, a u
slučaju kada napravi šesti izvodi se kazneni udarac s udaljenosti od 10 metara ili
mjesta koje je povoljnije za ekipu ako je ista udaljenost; također svaki sljedeći, nakon
šestog, prekršaj kažnjava se kaznenim udarcem. Akumulirani prekršaji se ne prenose
iz prvog u drugo poluvrijeme.
9. Udarac iz kuta izvodi se nakon što lopta cijelim svojim obujmom pređe poprečnu
liniju i nije postignut pogodak,a posljednji je loptom igrao igrač momčadi koja se
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brani. Udarac iz kuta izvodi se sa sjecišta uzdužne i poprečne linije,unutar
igrališta,unutar kutnog luka ako takav postoji.
10. Sva ubacivanja,slobodni udarci mogu se izvesti kad lopta miruje,a suparnički igrači
moraju biti udaljeni najmanje 3(tri) metra. Izvođač slobodnog udarca može tražiti
udaljenost ‘’ živog zida’’ 5(pet) metara. Udaljenost traži podizanjem ruke, ali u tom
slučaju udarac može izvesti tek nakon što mu sudac da znak za izvođenje.
11. Kazneni udarac(penal), izvodi se sa oznake 7(sedam) metara. Svi igrači osim točno
utvrđenog izvođača kaznenog udarca i vratara suparničke momčadi moraju stajati iza
zamišljene linije 10 metara od vratiju. Vratar se prije izvođenja udarca smije kretati po
poprečnoj liniji, ako se prije udarca pomakne prema naprijed, kazneni udarac se
ponavlja.
12. Voditelj ekipe osobno, ima pravo nastupa ako je prijavljen unutar 12 igrača svoje
momčadi.
13. Utakmice obvezno počinju u točno zakazano vrijeme i tolerira se kašnjenje ekipa,
maksimalno deset (10) minuta. Ekipa koja ne iziđe na teren nakon toleriranih 10
min kašnjenja i ne započne igru gubi utakmicu rezultatom 5:0, bez borbe.
14. Samo posebne okolnosti daju pravo Organizatoru utakmice odgoditi i odrediti im novi
termin.
15. Zbog nedozvoljene igre sudac može isključiti igrača na 2 minute, svaka ponovljena
vremenska kazna isključuje igrača do kraja, ali s pravom zamjene nakon isteka
vremenske kazne. Sudac može isključiti igrača davanjem crvenog kartona do kraja i
takvo isključenje je bez prava zamjene.
16. Igrač koji fizički napadne (udari) bilo suigrača, suparničkog igrača ili službenu osobu
isključuje se iz igre bez prava zamjene te se kažnjava sa dva kola ne igranja.
17. Momčad koja zbog kazni isključenja u bilo kojem trenutku ostane s manje od 4 igrača
gubi utakmicu 5:0.
18. Broj zamjena igrača je neograničen u tijeku cijelog trajanja utakmice («leteće
izmjene») koja traje dva puta po 15 (petnaest) minuta. Zamjenski igrač može stupiti u
teren za igru tek nakon što ga je igrač kojeg mijenja napustio. Zamjene se vrše unutar
prostora od dva metra od središnje crte uz uzdužnu liniju u vlastitoj polovici terena za
igru.
19. Organizator ne odgovara za izgubljene ili ukradene stvari.
20. Sve odluke organizatora u svezi s ovim propozicijama te pravilima igre prijavom na
ovu Ligu smatraju se prihvaćenima, a isključivo pravo tumačenja svih odredbi
zadržava Organizator.
POVJERENSTVO ZA SPORT
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