PRAVILA V ZIMSKI LIGI BAZA
U-9 letnik 2012 in U-10 letnik 2011
Namen zimske lige za selekciji U9 in U10 je ne glede na to, da na tekmah beležimo
rezultat predvsem ta, da imajo igralci možnost igrati z različnimi ekipami v duhu fair
play-a!
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Vsaka ekipa lahko prijavi do 12 igralcev. Klubom, ki imajo v tekmovanju prijavljenih
več ekip ni dovoljeno igralce premikati iz ene ekipe v drugo. Vsaka ekipa bo pred
vsakim krogom oddala seznam igralcev, ki bodo ekipo zastopali v posameznem
krogu.
Način igranja je 5+ vratar
Igra se z odbojno žogo velikost 4.
Rokometni goli.
Igralni čas 1x20 min
Menjave so leteče.
V primeru gol-aut-a vratar žoge ne sme poslati preko sredine igrišča. Gol-aut se izvaja
z nogo. Vratar žoge, ki mu jo soigralec med igro poda, ne sme prijeti z roko.
Aut se izvaja z nogo.
V primeru prekrška se mora nasprotni igralec od žoge umakniti na 3m.
V primeru hujšega prekrška se igralca izključi za 2 min. Ekipa igra brez enega igralca
do izteka 2 min ali do prejetega zadetka.
Na začetku tekme in v primeru zadetka se igra začne na sredini igrišča.
Čas se tekom tekme ne ustavlja.
Ekipa za zmago prejme 3 točke za neodločen rezultat 1 točko. Na koncu lige v
primeru osvojenega istega števila točk odloča najprej gol razlika, nato medsebojna
tekma, v primeru, da sta ekipi še vedno izenačeni bo odločil žreb.
V dvorani bo vedno prisoten predstavnik organizatorjev zimske lige, tako da se boste
lahko z vprašanji obrnili na njega.
Vsaka ekipa bo imela svoje mesto na tribun. GARGEROBE SE NE UPORABLJAJO!
Prosimo vas, da otroci v dvorani igrajo samo v čistih supergah namenjenih za
dvorano! Vnos hrane v dvorano bo prepovedan.
Staršem in navijačem vstop v dvorano ni dovoljen!
ZAHVALJUJEMO SE VAM, DA STE DEL ZIMSKE LIGE BAZA 2020/21

