PRAVILNIK LIGE OLMN
Občinska liga malega nogometa na travi

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)

2. člen
(narava OLMN)

3. člen
(organi OLMN)

4. člen
(odgovornost ekip in posameznika)

II. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
5. člen
(vodja tekmovanja)
6. člen
(sodniki)

7. člen
(sojenje in druge obveznosti sodnikov)

8. člen
(administrator OLMN)
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9. člen
(rok za objavo na spletni strani)

10. člen
(dolžnost spremljanja in vnosa določenih podatkov na spletno stran)

11. člen
(stroški in financiranje)

12. člen
(poročilo o stroških)

III. TEKMOVALNE KATEGORIJE, OMEJITVE TEKMOVANJA IN SESTAVA
NOGOMETNIH EKIP

13. člen
(vrste kategorij)
Tekmovanje v OLMN je razdeljeno v člansko in veteransko ligo.
V članski ligi so ekipe razdeljene v več kategorij tekmovanja, kar je odvisno predvsem od
števila prijavljenih ekip. Število kategorij in sistem tekmovanja v članski ligi se na predlog
vodje tekmovanja oz. vodij ekip, določi najkasneje na sestanku vodij ekip pred pomladanskim
delom sezone in sicer za naslednjo sezono.
Ekipe v veteranski ligi nastopajo v eni kategoriji.

14. člen
(omejitve števila ekip)

Pravila lige OLMN stran 2

PRAVILNIK LIGE OLMN
Občinska liga malega nogometa na travi
V članski ligi OLMN lahko nastopa največ 30 ekip, ki so lahko razdeljene v največ tri
kategorije.
V veteranski ligi OLMN lahko nastopa največ 10 ekip.
Sodelovanje ekipe, ki bi želela sodelovati v OLMN in bi skupno število ekip preseglo število
ekip navedeno v prejšnjih dveh odstavkih, se zavrne. Dodatna ekipa se v OLMN lahko vključi,
na podlagi tega pravilnika, ko posamezna ekipa prostovoljno izstopi oz. je izključena iz lige.

15. člen
(teritorialno območje nogometnih ekip)
V OLMN lahko praviloma nastopajo nogometne ekipe iz območja občin Litija in Šmartno pri
Litiji. Za območje se šteje lokacija nogometnega igrišča, kjer nogometna ekipa igra domače
tekme.
O vključitvi drugih nogometnih ekip v OLMN, ki ne izhajajo iz navedenih občin, odločajo
vodje ekip z večino glasov. Pri tem upoštevajo zlasti oddaljenost nogometnega igrišča, kjer bi
nogometna ekipa, ki se želi vključiti v OLMN, igrala domače tekme.
Določba prvega in drugega odstavka tega člena ne velja za nogometne ekipe, ki so v OLMN
nastopale v sezoni 2012/2013 in so v preteklih letih, z namenom nastopanja v OLMN, uredile
ustrezna nogometna igrišča s pripadajočimi objekti.

16. člen
(pravica nastopanja v OLMN)
V OLMN lahko sodelujejo ekipe, ki imajo svojo vodjo, izpolnjujejo pogoje nastopanja in se
strinjajo z določbami tega pravilnika.
Vloge za nastopanje v OLMN sprejema vodja tekmovanja, sprejem pa potrdijo vodje ekip.
Vsak posameznik, ki želi nastopati v OLMN, se mora strinjati in brezpogojno spoštovati
določbe tega pravilnika. Nepoznavanje določb tega pravilnika ne izključuje posameznika oz.
ekipe disciplinske in druge odgovornosti.
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Vodja ekipe, mora pred vključitvijo v tekmovanje v OLMN, v imenu vseh članov ekipe,
podpisati izjavo, da se strinja z določbami tega pravilnika. Vodje ekip, ki že sodelujejo v
OLMN pa izjavo podpišejo, takoj po sprejetju tega pravilnika.
Vodja ekipe oz. ekipa, ki ne podpiše navedene izjave, ne more sodelovati v OLMN.

17. člen
(sestava članske ekipe)
V članski ekipi OLMN lahko igra vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje navedene v tem pravilniku.
Vodja ekipe odgovarja za člane svoje ekipe, ki so mladoletni oz. za člane svoje ekipe, katerim
je bila odvzeta opravilna sposobnost. Odgovornost se nanaša na aktivnosti takšnega
posameznika v okviru OLMN.
Član članske ekipe lahko nastopa le za eno člansko ekipo v okviru OLMN. Lahko pa nastopa
tudi za eno veteransko ekipo, če izpolnjuje pogoje za nastopanje v veteranski ligi, ki so
določeni s tem pravilnikom.
18. člen
(sestava in omejitve veteranskih ekip)
V veteranski ekipi OLMN lahko igra vsaka oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje in pogoje, ki so
posebej določene za veteransko ligo.
V veteranski ligi lahko nastopajo le igralci, ki so stari najmanj 40 in več let. Ekipa ima lahko na
seznamu prijavljenih igralcev tudi največ dva člana ki sta starejša od 35 let in lahko nastopata
v ekipi.
Za dopolnitev starosti 40 oziroma 35 let se šteje začetek leta, v katerem oseba dopolni
navedeno starost.
Član veteranske ekipe lahko nastopa le za eno veteransko ekipo v okviru OLMN. Lahko pa
nastopa tudi za eno člansko ekipo OLMN.
Vodja veteranske ekipe odgovarja za člane svoje ekipe, katerim je bila odvzeta opravilna
sposobnost. Odgovornost se nanaša na aktivnosti takšnega posameznika v okviru OLMN.

19. člen
(prehodno obdobje veteranske lige)
Določbe 2. odstavka prejšnjega člena pričnejo veljati s 1.1.2016.
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Do 31.12. 2015 lahko v veteranski ligi nastopajo igralci, katerih letnik rojstva je 1975 in
starejši igralci, v vsaki ekipi pa so lahko na seznamu igralcev največ trije igralci, ki so mlajši od
letnika 1975, vendar ne mlajši kot 35 let.
Ekipi, ki ne spoštuje določb 9. in 10. člena tega pravilnika, glede starosti igralcev, se ne dovoli
tekmovanje v veteranski ligi OLMN oz. se izključi iz tekmovanja če je glede starosti
tekmovalcev prirejala starost posameznih igralcev. Ekipi se ne dovoli nastopanje v OLMN oz.
se iz lige izključi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja.

20. člen
(prijava igralcev in prestopno obdobje)
V posamezni ekipi je lahko na seznamu prijavljenih največ 25 igralcev, ki izpolnjujejo pogoje
za nastopanje v OLMN, v skladu s tem pravilnikom.
Prestopno obdobje med ekipami, odjava igralcev oziroma prijava novih igralcev je pred
začetkom nove sezone in pred začetkom pomladanskega dela sezone.
Vodja ekipe mora najmanj 15 dni pred začetkom jesenskega in pomladanskega dela sezone,
vodji tekmovanja, v elektronski obliki, sporočiti seznam igralcev, ki bodo nastopali za ekipo,
ki jo vodi oziroma sporočiti spremembe, glede na preteklo sezono oz. glede na jesenski del
tekmovanja. Za vsakega igralca mora sporočiti ime in priimek in datum rojstva.
V kolikor je posameznik prijavljen na seznamu več ekip in se vodje ekip glede tega ne morejo
sporazumeti, se upošteva volja tega posameznika (izpisnica), ki jo v roku, navedenem v
prejšnjem odstavku sporoči vodji tekmovanja.
Vsak igralec mora imeti pri sebi, pred in po tekmi, ustrezen dokument za dokazovanje svoje
istovetnosti in ga je na zahtevo sodnika oziroma vodje ekip dolžan sodniku tudi pokazati.

IV. SISTEM TEKMOVANJA
21. člen
(tekmovalno leto)
Tekmovalno leto se začne 1. julija in se konča 30. junija naslednjega leta.
Tekmovanje je dvokrožno in je razdeljeno na jesenski in pomladanski del.
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22. člen
(čas tekem)
Tekmovanje oz. nogometne tekme se igrajo ob petkih popoldne, ob sobotah popoldne in ob
nedeljah dopoldne. Čas začetka nogometne tekme določi vodja tekmovanja.
Vodja tekmovanja lahko določi da se določene tekme odigrajo tudi v drugih terminih, kar
določi z razporedom pred vsakim delom tekmovanja.

23. člen
(dolžnosti vodij ekip, glede časa igranja tekem )
Vodja ekipe je dolžan, najmanj 15 dni pred začetkom tekmovanja v posamezni sezoni, vodji
tekmovanja, v elektronski obliki, sporočiti naslednje podatke:
- ime ekipe oz. morebitno spremembo imena ekipe,
- lokacijo igrišča, kjer bo ekipa igrala domače tekme,
- dan igranja domačih tekem.
Vodja ekipe oz. ekipa, ki ne sporoči navedenih podatkov, vodja tekmovanja ne vključi v
tekmovanje v OLMN oz. upošteva podatke iz pretekle sezone.

24. člen
(sestanki vodij ekip)
Sestanke vodij ekip skliče vodja tekmovanja, najmanj dvakrat letno in sicer najmanj 10 dni
pred začetkom jesenskega in pomladanskega tekmovanja.
Vodja tekmovanja lahko skliče tudi ločene sestanke z vodjami ekip glede na vrsto oz.
kategorijo tekmovanja, v kolikor se posamezna vprašanja in nejasnosti nanašajo zgolj na
ekipe, ki nastopajo v določeni vrsti oz. kategoriji tekmovanja.
Sestankov iz prvega in drugega odstavka tega člena, so se dolžni udeležiti vodje ekip oz.
predstavniki posameznih ekip, ki sprejemajo odločitve v imenu ekipe.
Ekipi, katere vodja oz. predstavnik se ne udeleži sestanka se odvzamejo tri točke v
tekmovalnem letu, kateremu je sestanek namenjen. O tem odloči vodja tekmovanja na
podlagi seznama udeležencev sestanka.
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Vodja tekmovanja lahko pridobi od vodij ekip posamezna mnenja, predloge in odločitve tudi
na korespondenčni seji, s pomočjo aplikacije na spletni strani OLMN. Pri tem se upoštevajo
večinsko mnenje tistih vodij ekip, ki so v določenem roku odgovorili vodji tekmovanja.
Zapisniki sestankov se objavijo na spletni strani OLMN.

25. člen
(sprejemanje sklepov)
Vodje ekip sprejemajo sklepe, ki se nanašajo na tekmovanje v OLMN in so določene s tem
pravilnikom.
Odločitve so sprejete, če jih sprejme večina prisotnih vodij oz. predstavnikov ekip.
Odločitve, ki se nanašajo samo na posamezno vrsto lige (članska, veteranska liga) oz. na
posamezno kategorijo tekmovanja, se sprejemajo z večino prisotnih vodij oz. predstavnikov
teh ekip.
Enako velja za glasovanje po elektronski pošti, če glasovanje oz. odločanje o določenem
vprašanju poteka v skladu s 5. odstavkom prejšnjega člena tega pravilnika.
Sprejete sklepe so dolžne spoštovati vse ekipe, na katere se sklep nanaša.
Sprejeti sklepi se objavijo na spletni strani OLMN.
.

26. člen
(tekmovalni koledar)
Tekmovalni koledar oz. razpored tekmovanja izdela vodja tekmovanja praviloma najmanj 7
dni pred začetkom posameznega dela tekmovanja in jih objavi v skladu s tem pravilnikom.
Tekmovalni koledar se objavi na spletni strani OLMN.
V tekmovalnem koledarju se izdela razpored v katerem sta navedeni ekipi oz. tekmovalni
par, datum in čas tekme, ter kraj, kjer bo tekma odigrana. Ekipa, ki je pri posamezni tekmi
navedena kot prva, je gostitelj oz. domačin srečanja.
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Tekmovalne pare določi vodja tekmovanja.
Vodja tekmovanja lahko iz objektivnih razlogov (npr. vremenske razmere, naravne nesreče,
pomanjkanje sodnikov, druge okoliščine ….) spremeni tekmovalni koledar s tem da
praviloma določi tudi nov čas in kraj igranja prestavljenih tekem.
Vodje ekip so dolžne pravočasno obveščati vodjo tekmovanja o nastalih razmerah, ki
onemogočajo oz. otežujejo igranje določenih tekem.

27. člen
(sprememba tekmovalnega koledarja na predlog vodij ekip)
Tekmovalni koledar oz. čas in kraj igranja posamezne tekme se lahko spremeni, tudi na
predlog vodje ene izmed ekip, udeleženih na srečanju.
Vodja ekipe, ki je predlagal spremembo, o tem najmanj 7 dni pred, v tekmovalnem koledarju
predvidenem času igranja nogometne tekme, obvesti vodjo tekmovanja. Prestavitev srečanja
je možno samo enkrat v tekmovalni sezoni.
V obvestilu o prestavitvi tekme se navede nov dogovorjeni čas in kraj igranja tekme.
Prepozno sprejeto obvestilo oz. predlog za spremembo, vodja tekmovanja zavrne.

V. OPREMA IGRALCEV, PRIPRAVA IGRIŠČA IN ZAPISNIK TEKME
28. člen
(dresi)
Ekipa, ki nastopa v tekmovanju OLMN, mora nastopati v dresih, ki so enake barve pri vseh
igralcih, razen dresa vratarja. Barva dresa vratarja se mora razlikovati od ostalih igralcev
ekipe.
Vodja ekipe mora najmanj 15 dni pred začetkom tekmovanja v posamezni sezoni, vodji
tekmovanja sporočiti barvo dresov, v katerih bo ekipa nastopala v tekmovanju.
Igralci morajo imeti na hrbtni strani dresov dobro vidne številke. Posamezne številke na
dresih, se v isti ekipi, ne smejo ponoviti.
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Na nogometnih tekmah ima domača ekipa pravico in dolžnost igrati v dresih, ki jih je prijavila
pred začetkom tekmovanja v posamezni sezoni. Gostujoča ekipa mora, v primeru prevelike
podobnosti barve dresov z barvo dresov domače ekipe, le to prilagoditi tako, da se ekipi
vidno ločita. Barva dresa vratarja se mora razlikovati tudi od barve dresov nasprotne ekipe.
O ustreznosti dresov ekip, navedenih v tem členu, odloča sodnik, pred začetkom tekme.
V kolikor posamezna ekipa, v času ki ga določi sodnik, ne odpravi pomanjkljivosti, navedene
v tem členu, sodnik ne dovoli začetka tekme. Tekma se registrira z rezultatom 3 : 0, v korist
ekipe, ki je spoštovala določbe navedene v tem členu.

29. člen
(oprema igralcev)
Člani ekipe lahko igrajo le z nogometnimi čevlji, ki imajo gumijaste ali plastične čepe, med
igro morajo obvezno uporabljati ustrezne ščitnike za goleni.
Igralci med tekmo na sebi ne smejo imeti dodatkov, ki ne sodijo med opisano športno
opremo in s katero lahko poškodujejo drugega igralca oz. samega sebe (npr. ure, uhani,
verižice, prstani, drug nakit…).
O ustreznosti opreme in o nedovoljenih dodatkih, navedenih v tem členu, odloča sodnik.
Sodnik igralcu, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, glede ustrezne opreme in
nedovoljenih dodatkov, ne dovoli vstopa v igro oz. ga odstrani z igre, če le to ugotovi med
samo tekmo. Igralec se lahko vrne v igro, ko odstrani nepravilnosti.
Sodnik lahko igralcu, ki ne spoštuje določb navedenih v 1. in 2. odstavku tega člena izreče
tudi ustrezno kazen.

30. člen
(velikost igrišča in golov)
Igrišče na katerem se izvaja tekmovanje OLMN lahko, v dolžino meri med 50 in 60 metri, v
širino pa med 30 in 40 metri.
Velikost golov (odprtina) mora meriti v širino 5 metrov in v višino 2 metra. Vratnici in prečka
mora biti okrogla in bele barve.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za nogometne ekipe, ki so v OLMN nastopale v
sezoni 2012/2013 in igrajo tekme na že obstoječih igriščih.
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31. člen
(igralna površina)
Igralna površina igrišča mora biti naravno travnata in primerno urejena oz. vzdrževana. Na
igrišču in neposredno ob njem ne smejo biti nevarni predmeti, na igralni površini ne smejo
biti neprimerne izbokline in vbokline, ter drugi predmeti, ki predstavljajo povečano
nevarnost za poškodbe igralcev. Prav tako mora biti trava pokošena v višini, ki omogoča
tekočo igro.
Ekipa, ki na določenem igrišču nastopa kot domačin, je dolžna poskrbeti, da je igralna
površina pripravljena, kot je navedeno v prejšnjem odstavku tega člena.
Ustreznost igralne površine oceni sodnik tekme, ki v primeru, da ugotovljene pomanjkljivosti
niso odstranjene oz. da igralna površina ni v stanju za igro, za takšno stanje pa domače ekipa
nima opravičljivih razlogov, ne dovoli igranja tekme. Tekma se v tem primeru registrira z
rezultatom 3 : 0 v korist gostujoče ekipe.
V primeru objektivnih okoliščin (poplave, plazovi, nesreča…) sodnik predlaga vodji
tekmovanja, da tekmo ponovno delegira oz. v razporedu določi nov čas in po potrebi tudi
kraj igranja tekme.
Sodnik ugotovitve zabeleži v zapisnik tekme.

32. člen
(oprema in označitev igrišča)
Igrišče mora biti pred začetkom tekme označeno z dobro vidnimi belimi črtami in sicer:
- ravne stranske linije igrišča,
- sredinska linija igrišča s krogom,
- kazenski prostor s polkrogom in označeno točko za streljanje kazenskega strela
(kazenski prostor je pravokotne oblike in je njegova čelna linija od gola oddaljena 9
metrov, stranski liniji pa sta 9 metrov oddaljeni od sredine gola; točka za streljanje
kazenskega strela pa je od sredine gola oddaljena 8 metrov, pravokotno na linijo
gola),
- vratarjev prostor (vratarjev prostor je pravokotne oblike in je njegova čelna linija od
gola oddaljena 2 metra, stranski liniji pa sta od vratnic oddaljeni prav tako 2 metra) ,
- kotni četrtkrogi (r = najmanj 0,5 m)
Koti igrišča morajo biti, pred začetkom tekme označeni s kotnimi zastavicami, višine najmanj
1,5 metra.
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Na obeh golih morajo biti, pred začetkom tekme, nameščene ustrezne mreže.
Ob igrišču mora biti ustrezen prostor na katerem se lahko zadržujejo izključno rezervni
igralci, vodja ekipe in trener in mora biti fizično ločen od gledalcev.
Pred začetkom tekme morajo biti ob igrišču 3 kvalitetne žoge (št. 5).
Ekipa, ki na določenem igrišču nastopa kot domačin, je dolžna poskrbeti, da je igrišče, pred
začetkom tekme, ustrezno opremljeno in označeno.
Ustreznost opreme in označitve igrišča, oceni sodnik tekme, kateri v primeru, da igrišče ni
ustrezno opremljeno in označeno, kljub temu da so razmere to dopuščale, ne dovoli igranja
tekme. Tekma se v tem primeru registrira z rezultatom 3 : 0 v korist gostujoče ekipe.
Sodnik ugotovitve zabeleži v zapisnik tekme.

33. člen
(zapisnik tekme)
Vodja tekmovanja pošlje oziroma vroči vodji ekipe, pred začetkom jesenskega in pred
pomladanskim delom tekmovanja, zapisnike posameznih srečanj, ki jih posamezna ekipa igra
kot domača ekipa. Zapisniki so v treh izvodih, na njih pa so izpolnjena polja z navedbami ekip
in vseh prijavljenih igralcev.
Vodja oz. kapetan ekipe, ki na tekmi nastopa kot domačin, mora pred tekmo na zapisniku
izpolniti rubrike glede kraja in časa igranja, ter navesti številke dresov igralcev svoje ekipe, ki
bodo igrali na tekmi. Zapisnik izroči vodji oz. kapetanu gostujoče ekipe, kateri v zapisnik vpiše
številke dresov svoje ekipe in zapisnik izroči sodniku srečanja.
Sodnik tekme preveri pravilnost izpolnitve zapisnika.
V primeru, da vodja oz. kapetan domače ekipe pred tekmo nima zapisnika oz. ne izpolni
zapisnika, kot je navedeno v drugem odstavku tega člena, sodnik ne dovoli igranja tekme.
Tekma se v tem primeru, na podlagi ugotovitve sodnika, registrira z rezultatom 3 : 0 v korist
gostujoče ekipe.
Sodnik prav tako ne dovoli igranja tekme, če vodja oz. kapetan gostujoče ekipe, ne izpolni
zapisnika, kot je določeno v drugem odstavku tega člena. Tekma se v tem primeru, na
podlagi ugotovitve sodnika, registrira z rezultatom 3 : 0 v korist domače ekipe.
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34 . člen
(podpis in vnos vsebine zapisnika na spletno stran)
Po končani tekmi sodnik v zapisnik vnese rezultat srečanja, označi strelce golov, morebitne
izrečene kazni, vpiše druge ugotovitve in zapisnik podpiše. Zapisnik podpišeta tudi kapetana
obeh ekip.
Originalen izvod zapisnika sodnik obdrži sam, prvo kopijo izroči vodji oz. kapetanu domače
ekipe, drugo kopijo pa vodji oz. kapetanu gostujoče ekipe .
Sodnik mora, najkasneje v roku 24 ur po zaključku tekme, v aplikacijo na spletni strani OLMN
vnesti popoln zapisnik.

VI. PRAVILA IGRANJA TEKEM
35. člen
(pravila nogometne igre)
Nogometne tekme se igrajo v skladu z veljavnimi Pravili nogometne igre, ki jih je izdala
Mednarodna nogometna organizacija (FIFA), razen določil glede:
- igralnega časa, ki je v OLMN 2 x 30 minut in
- pravila nedovoljenega položaja (offside), ki v OLMN ne velja.

36. člen
(število igralcev na tekmi)

Na posamezni tekmi lahko igrajo za ekipo le igralci, ki so na seznamu oz. so prijavljeni v tej
ekipi, v skladu s temi pravili, ter so bili pred začetkom posamezne tekme označeni v zapisniku
tekme z ustrezno številko dresa in imajo pravico nastopa na tej tekmi.
V posamezni ekipi je na igrišču v času tekme največ sedem igralcev, vključno z vratarjem.
Posamezna ekipa lahko igra tekmo, če je v ekipi najmanj 5 igralcev, vključno z vratarjem.
Sodnik, v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, ne prične s tekmo in začetek tekme
prestavi za največ 15 minut. V kolikor tudi v tem času ekipa nima zadostnega števila igralcev,
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sodnik tekmo zaključi. Tekma se registrira z rezultatom 3 : 0 za nasprotno ekipo, ekipi pa se
odvzamejo tudi tri točke na prvenstveni lestvici.
V primeru, da nobena izmed ekip, ob začetku tekme, nima zadostnega števila igralcev, se
tekma ne odigra, obema ekipama, pa se na prvenstveni lestvici odvzamejo tri točke.
V primeru, da ekipa ostane brez ustreznega števila igralcev v času tekme, sodnik tekmo
prekine. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za nasprotno ekipo, če je ta rezultat za to ekipo
ugodnejši, drugače pa se upošteva rezultat ob prekinitvi tekme.
Sodnik, v primerih iz prejšnjih odstavkov tega člena, preveri morebitne objektivne okoliščine
izostanka igralcev ekip (npr. nesreča, višja sila, druge nepremostljive ovire in druge
okoliščine) in v primeru opravičljivih razlogov, predlaga vodji tekmovanja, določitev novega
termina za igranje tekme.
Sodnik ugotovitve zabeleži v zapisnik tekme.
Ekipa, ki se dvakrat v tekmovalni sezoni, ne udeleži tekme oz. pride na tekmo s premajhnim
številom igralcev in za to nima opravičljivih razlogov, se izključi iz tekmovanja. Odločitev
sprejme vodja tekmovanja.

37. člen
(preverjanje identitete igralcev)
Sodnik lahko na lastno pobudo ali na predlog vodje ekipe, pred začetkom tekme in po koncu
tekme, preveri identiteto posameznega igralca in to primerja s prijavljenimi igralci na
zapisniku tekme in njihovo pravico nastopa na tekmi. Preverjanje zabeleži v zapisnik tekme.
Preverjani igralec je dolžan sodniku pokazati ustrezno javno listino, s katero lahko izkaže
svojo istovetnost.
V primeru, da preverjeni igralec ni na seznamu igralcev ekipe, se izdaja za drugega igralca, se
noče identificirati z ustreznim dokumentom oz. da iz drugih razlogov nima pravice nastopa
na tekmi, igralec pa je jasno izrazil namen igranja na tekmi, mu sodnik ne dovoli igranja, ekipi
pa se odvzamejo tri točke na prvenstveni lestvici.
Sodnik ugotovitve zabeleži v zapisnik tekme.
V primeru, da se po odigrani tekmi ugotovi, da je na tekmi igral igralec, ki za to ni imel
pravice, se tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za nasprotno ekipo, če je to zanjo ugodneje,
ekipi pri kateri je bila ugotovljena kršitev pa se odvzamejo tudi tri točke na prvenstveni
lestvici. V primeru, da so nepravilnosti, navedene v tem odstavku, ugotovljene pri obeh
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ekipah, se rezultat tekme ne upošteva, obema ekipama, pa se na prvenstveni lestvici
odvzamejo tri točke.
Okoliščine navedene v prejšnjem odstavku lahko vodji tekmovanja sporoči vsak vodja ekipe
OLMN, najkasneje v 48 urah po odigrani tekmi. Kasnejših obvestil se ne upošteva.
Registracijo rezultata in odvzem točk, odredi, na podlagi zbranih podatkov, vodja
tekmovanja.

38. člen
(menjave igralcev na tekmi)
Število menjav igralcev v času tekme ni omejeno in se lahko izvajajo le ob prekinitvah igre.
Menjave igralcev, ki se ne izvajajo v skladu s prejšnjim stavkom, lahko sodnik ustrezno
kaznuje.

39. člen
(prekinitev tekme iz objektivnih razlogov)
Če je sodnik prekinil tekmo iz objektivnih razlogov, se odigra nova tekma, če je do prekinitve
prišlo pred potekom dveh tretjin igralnega časa. V primeru da je bilo tekma odigrana v več
kot dveh tretjinah igralnega časa pa obvelja rezultat dosežen ob prekinitvi, kot končni
rezultat tekme.
Kot objektivne okoliščine se štejejo nenadne vremenske spremembe, ki ogrožajo varnost
igralcev, če je med tekmo prišlo do situacije, ko je bil življenjsko ogrožen kateri izmed
igralcev; slabost sodnika in druge okoliščine, ki onemogočajo nadaljevanje tekme in
nadaljevanje tekme, po oceni sodnika, ne bi bilo smiselno.

VII. TOČKOVANJE IN RAZVRTITEV EKIP NA LESTVICI

40. člen
(točkovanje)
Tekmovanje v OLMN poteka po točkovnem sistemu.
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Zmagovalec tekme prejme tri točke, v primeru neodločenega rezultata tekme, prejme vsaka
ekipa po eno točko. Poraženec tekme točk ne prejme.
V primerih, določenih s tem pravilnikom, lahko ekipi točk, po odigrani tekmi ne prejmeta oz.
se jima v določenih primerih točke lahko tudi odvzamejo.
41. člen
(razvrstitev na lestvici)
Uvrstitev na lestvici posamezne vrste oz. kategorije tekmovanja se določa po številu
osvojenih točk in sicer tako, da več osvojenih točk pomeni boljšo uvrstitev.
V primeru da dve ali več ekip v posamezni vrsti oz. kategoriji tekmovanja osvoji enako število
točk, se njihova mesta na lestvici določajo na podlagi naslednjih zaporednih kriterijev:
- število osvojenih točk iz medsebojnih srečanj,
- razlika med danimi in prejetimi zadetki v medsebojnih srečanjih,
- število doseženih zadetkov v medsebojnih srečanjih v gosteh,
- razlika med danimi in prejetimi zadetki na vseh tekmah,
- število danih zadetkov na vseh tekmah,
- število zadetkov v gosteh na vseh tekmah,
- uvrstitev ekip na fair play lestvici OLMN,
- žreb
Za uvrstitev na lestvici se upošteva prvi boljši zaporedni dodatni kriterij med ekipami.
Nadaljnjih kriterijev se ne upošteva.

42. člen
(napredovanje v višji rang tekmovanja)
V višji rang tekmovanja neposredno napreduje ekipa, ki je ob zaključku tekmovalne sezone
zasedla prvo mesto v nižjem rangu tekmovanja.
V nižji rang tekmovanja neposredno izpade ekipa, ki je ob zaključki tekmovalne sezone
zasedla zadnje mesto.
Ekipa, ki je v nižjem rangu zasedla drugo mesto, se za uvrstitev v višji rang tekmovanja
pomeri s predzadnjo ekipo neposredno višjega ranga tekmovanja in sicer z eno tekmo na
nevtralnem igrišču. Zmagovalna ekipa napreduje oz. ostane v višjem rangu tekmovanja.
Ekipi, ki v naslednji sezoni ne želi tekmovati v višjem rangu tekmovanja, kljub temu, da je za
to izpolnila pogoje, se v naslednji sezoni, ob začetku tekmovanja odvzame 9 (devet) točk na
tekmovalni lestvici.
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43. člen
(igranje ene odločilne tekme)

V primerih, ko je v okviru OLMN, odloča o zmagovalcu oziroma o napredovanju v višjo
kategorijo tekmovanja oz. izpad v nižjo kategorijo tekmovanja zgolj ena tekma in mora biti
zmagovalec znan ob koncu srečanja, se v primeru neodločenega izida ob koncu rednega dela
srečanja, igrata dva podaljška po 10 minut.
Če je tudi po podaljških rezultat tekme neodločen, se izvajajo kazenski streli z razdalje 9
metrov od gola. Najprej se v seriji vsaka ekipa izvaja 5 kazenski strelov, pri čemer morajo biti
izvajalci različni.
Če tudi po izvajanju teh kazenskih strelov ostaja rezultat neodločen, sledi posamezne serije
posameznih kazenskih strelov. Zmaga tista ekipa, ki uspešno izvede kazenski strel, ob pogoju,
da druga ekipa v isti seriji kazenskega strela ne izvede uspešno. V teh serijah lahko kazenske
strele izvaja isti igralec ekipe, večkrat.
Tekma se odigra na nevtralnem igrišču, ki ga določi vodja tekmovanja.
44. člen
(igranje dveh odločilnih tekem)
V primerih, ko v okviru OLMN, odločata o zmagovalcu oziroma o napredovanju v višjo
kategorijo tekmovanja oz. izpad v nižjo kategorijo tekmovanja, dve tekmi, se na višje mesto
na lestvici, v nadaljnje tekmovanje oziroma v višjo kategorijo tekmovanja uvrsti ekipa, ki
doseže večje število točk.
Če po obeh odigranih tekmah ekipi zmagata po enkrat, odloča o zmagovalcu, razlika med
doseženimi in prejetimi zadetki.
Če sta ekipi v obeh tekmah dosegli enako število točk in imata enako razliko med doseženimi
in prejetimi zadetki, je zmagovalec ekipa, ki je dosegla več zadetkov kot gost.
Če sta obe ekipi dosegli tudi enako število golov v gosteh, se na drugi tekmi, po zaključku
rednega dela tekme, tekma nadaljuje enako kot je to določeno v prejšnjem členu tega
pravilnika, ko je rezultat neodločen.

45. člen
(točkovanje v primeru izstopa ali izključitve ekipe iz lige)
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Če ekipa preneha tekmovati ( izstopi ali je izključena iz lige) v času jesenskega dela sezone, se
vsi njeni dosedanji rezultati brišejo in se šteje, kot da do takrat odigrane tekme niso bile
odigrane. Preostale tekme pa se ne delegirajo.
Če ekipa preneha tekmovati po končanem jesenskem delu sezone, vendar pa pred prvim
krogom pomladanskega dela sezone, se do sedaj doseženi rezultati upoštevajo.
Če ekipa preneha tekmovati v času pomladanskega dela sezone, se rezultati jesenskega dela
sezone priznajo, za odigrane tekme pomladanskega dela sezone pa se šteje, da niso bile
odigrane. Preostale tekme pa se ne delegirajo.
V vseh, zgoraj navedenih primerih se ekipa briše iz prvenstvene lestvice.

VIII. DISCIPLINSKE KRŠITVE
Členi v VIII. in IX. poglavju so zajeti v novem Disciplinskem pravilniku lige

46. člen
(kršitve pravil nogometne igre)

47. člen
(splošno o hujših kršitvah)

48. člen
(hujše disciplinske kršitve igralcev OLMN)

49. člen
(hujše disciplinske kršitve ekip OLMN)

IX. VRSTA IN VIŠINA KAZNI

50. člen
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(kazni pri lažjih kršitvah)
51. člen
(kazni za igralce in funkcionarje pri hujših kršitvah).

52. člen
(kazni za ekipe pri hujših kršitvah)

X. DISCIPLINSKI ORGAN OLMN

53. člen
(člani disciplinskega organa)

Disciplinski organ OLMN ima dve stopnji.
Disciplinski organ prve stopnje sestavljajo člani Disciplinske komisije in jih določi vodja
tekmovanja. Predsednika organa izvolijo člani znotraj organa.
Disciplinski organ prve stopnje, na podlagi pritožbe pristojne osebe, odloča tudi o ukrepih, ki
jih je, na podlagi tega pravilnika, izvedel vodja tekmovanja.
Disciplinski organ prve stopnje preveri okoliščine izrečenega ukrepa vodje tekmovanje in
lahko v postopku potrdi odločitev vodje tekmovanja ali pa na podlagi svojih ugotovitev
sprejme drugačno odločitev.
Disciplinski organ druge stopnje sestavljajo člani Pritožbene komisije in jih na predlog vodje
tekmovanja potrdijo vodje ekip. Predsednika organa izvolijo člani znotraj organa.
Disciplinski organ druge stopnje preveri okoliščine izrečenega ukrepa disciplinskega organa
prve stopnje in lahko v postopku potrdi odločitev disciplinskega organa prve stopnje ali pa na
podlagi svojih ugotovitev sprejme drugačno odločitev. Odločitev disciplinskega organa druge
stopnje je dokončna.
Disciplinski organ ima tudi pet nadomestnih članov, ki jih lahko vodja tekmovanja, zaradi
nepristranskosti obravnave primera, zamenja pri odločanju v posamezni disciplinski zadevi.
Vodja disciplinskega organa je hkrati tudi zapisnikar.
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Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom v nepristranskost disciplinskega postopka, lahko
član disciplinskega organa ali drug udeleženec postopka, predlaga vodji tekmovanja njegovo
oz. svojo izločitev. O izločitvi odloča vodja tekmovanja in je njegova odločitev dokončna.
XII. NAGRADE IN PRIZNANJA

60. člen
(nagrade ekipam)
Po zaključku tekmovanja v tekmovalnem letu prejmejo prve tri ekipe v vsaki kategoriji
članskega tekmovanja in prve tri ekipe veteranskega tekmovanja, pokale v trajno last.
Prvo uvrščena ekipe v 1. kategoriji članskega tekmovanja in prvo uvrščena ekipa veteranske
lige prejme prehodni pokal. Prehodni pokal prejme ekipa v trajno last, če trikrat zaporedoma
osvoji prvo mesto po zaključku tekmovalnega leta.
Podelitev organizira in vodi vodja tekmovanja.
61. člen
(nagrade igralcem)
Po zaključku tekmovalnega leta prejmejo v vsaki kategoriji članskega tekmovanja in v
veteranski ligi, pokale igralci, ki so v tekmovalnem letu dosegli največ golov.
Če je doseglo več igralcev enako število golov, se pokali podelijo vsem tem igralcem.
Podelitev organizira in vodi vodja tekmovanja.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen
(veljavnost pravilnika)

S pričetkom veljavnosti tega pravilnika, prenehajo veljati vsa pravila in drugi akti, ki so jih do
tega dne sprejemali neformalni organi Občinske lige malega nogometa na travi Litija.
Pravilnik se objavi na spletni strani OLMN.
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