PROPOZICIJE TURNIRA
1. MALONOGOMETNI TURNIR ZA MLADE NOGOMETAŠE
„ JASKA CUP 2020“
Članak 1.
Organizator turnira je udruga Za Jasku. Organizator turnira formira Turnirsku komisiju koja je
odgovorna za sva sportska pitanja u svezi turnira kao i za sve sporove, proteste, žalbe i nepredviđene
okolnosti. Svi protesti ili žalbe dostavljaju se Turnirskoj komisiji čija je odluka konačna i obvezujuća.
Komisija neće prihvatiti žalbe koje se odnose na odluke suca. U slučaju materijalne povrede pravila,
žalba se predaje u roku od 10 minuta po završetku utakmice.
Članak 2.
Turnir se održava 16.02.2020.(nedjelja) za kategorije U7 (rođeni 2013. i mlađi), U8 (rođeni 2012. i
mlađi), U9 (rođeni 2011. i mlađi), i U10 (rođeni 2010. i mlađi) u dvoranama Srednje škole
Jastrebarsko i Osnovne škole Jastrebarsko.
Članak 3.
Svaka momčad za turnir prijavljuje najviše 15 igrača upisanih u prijavi prije prve utakmice te prijava
mora sadržavati ime, prezime i datum rođenja. Također mora biti upisan i broj koji će igrač u vrijeme
natjecanja nositi na dresu i nastupati uvijek pod istim brojem. Popis igrača mora biti potvrđen
potpisom ovlaštene osobe.
Članak 4.
Svaki igrač mora imati sportsku iskaznicu ili dokument sa slikom. Bez toga igrač ne može nastupiti na
turniru. Ukoliko nekim slučajem nije moguće provjeriti igrača (ime, prezime, datum rođenja) sa
sportskom iskaznicom ili dokumentom sa slikom, a igrač je nastupio za svoju momčad, suparnička
momčad ostvaruje pobjedu od 5-0, a momčad za koju je navedeni igrač nastupio se suspendira sa
turnira. Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost. Organizator turnira ne preuzima odgovornost za
moguće nesretne slučajeve, ozljede i ostale nastale štete, kao ni troškove liječenja igrača (pa i onda
kada na utakmici nije nazočan liječnik). Treneri i voditelji momčadi preuzimaju obvezu da utvrde
valjanost liječničkog pregleda. Igrači moraju imati liječnički pregled. Liječnički pregled vrijedi 6
mjeseci i mora biti uredno unesen i ovjeren u sportskoj iskaznici ili mora imati dokaz na uvid na neki
drugi način da ima valjani liječnički pregled.
Članak 5.
Utakmice na turniru igraju se 1x15 min. Sve kategorije igraju u formatu 5+1 i svi igraju s loptom veličine
4.
Članak 6.
Klubovi će biti podijeljeni u četiri grupe. U grupama klubovi igraju jednostruki bod sistem (svaki sa
svakim). Tablicu određuju broj osvojenih bodova. Klub koji pobijedi osvaja 3 boda, a kod neriješenog
rezultata klubovi osvajaju po jedan bod. Ako klubovi u grupama osvoje isti broj bodova o plasmanu
odlučuje rezultat iz međusobnog/ih susreta (dva ili više kluba; npr. ukoliko 3 kluba imaju isti broj
bodova gledaju se njihovi međusobni rezultati i njihova gol razlika, ne gledaju se rezultati s
posljednje plasiranim). U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je

postigla više golova (bez uzimanja u obzir rezultata s posljednje plasiranim). Ako se još uvijek ne
može utvrditi plasman, pitanje bolje plasiranog utvrđuje se ždrijebom koji će provesti glavni delegat
turnira. Dvije prvoplasirane momčadi iz grupe nastavljaju natjecanje prema rasporedu.
Članak 7.
Raspored grupa određuje Organizator turnira.
Članak 8.
U slučaju da je rezultat u završnici turnira neriješen, izvode se udarci sa 7 m; 3 igrača iz svake
momčadi (po jedan za svaki klub), a ukoliko i nakon toga rezultat i dalje bude neriješen svaka
momčad može izabrati jednog igrača koji će izvoditi udarce sa 7 m do konačnog pobjednika.
Članak 9.
Sve utakmice sudi 1 sudac.
Članak 10.
PRAVILA IGRE
Izmjene su ''leteće'', tj. nije ih potrebno prijaviti sucu (osim izmjene vratara). U svim kategorijama
nema zaleđa. Vratar ne smije rukom uhvatiti loptu koju mu njegov suigrač namjerno upućuje nogom.
U niti jednom trenutku igre (prekid, iz igre) vratar ne smije ispucati nogom ili baciti loptu preko
sredine igrališta na suparničku polovicu. Ukoliko to napravi, dosuđuje se indirektni udarac na sredini
igrališta za suparničku momčad. Kod izvođenja auta sa strane lopta mora obavezno biti upućena po
podu, te ne smije biti od siline udarca podignuta (u protivnom dosuđuje se aut za suparničku
momčad). Kod izvođenja udarca iz kuta, lopta se može udarcem podignuti.
Članak 11.
Svi sudionici turnira sudjeluju na vlastitu odgovornost. Parking ispred dvorane je na vlastitu
odgovornost. Organizator ne odgovara za ostavljene stvari u svlačionici ili na tribinama dvorane. Svi
posjetitelji i sudionici koji se nalaze na mjestima održavanja JASKA CUP se slažu da mogu biti
fotografirani, snimani, a sve za potrebe izvještavanja sa turnira ali i daljnje promocije turnira. Svaka
momčad je prije prve utakmice dužna se poslikati pojedinačno i zajedno kao momčad od strane
službenih fotografa turnira.
Članak 12.
Utakmice počinju u točno zakazano vrijeme te u slučaju kašnjenja kluba, utakmica se registrira 5:0 u
korist kluba koji je na terenu. Satnica se može mijenjati za vrijeme turnira zbog opravdanih razloga, o
čemu odlučuje turnirska komisija. Nema tolerancije na čekanje momčadi. Ukoliko niti jedna momčad
ne dođe na utakmicu, objema momčadima se oduzima po jedan bod.
Članak 13.
Kazna za igrače izriče se zbog grubog prekršaja ili nesportskog ponašanja. Kazne su opomena (žuti
karton) ili isključenje do kraja utakmice, bez prava zamjene (drugi žuti ili direktni crveni karton). Žuti
kartoni se ne akumuliraju, tj. brišu se nakon svake utakmice. Igrač sa crvenim kartonom ima pravo
nastupa na sljedećoj utakmici (osim ako drugačije ne odluči turnirska komisija-zbog izrazito
nesportskog prekršaja).
Članak 14.
Svaki klub je zadužen za ponašanje svojih igrača i navijača (roditelji, prijatelji kluba, prateće
osoblje…) za vrijeme trajanja cijelog turnira. U slučaju teške povrede općenitog sportskog doživljaja
svaki klub odgovara za moguće posljedice. Najteža posljedica je suspendiranje momčadi sa turnira, a
o čemu odlučuje Turnirska komisija.

Članak 15.
Pravo i tumačenje ovih Propozicija ima organizator turnira. Za sve što nije predviđeno ovim
Propozicijama vrijede odredbe Pravila igre koje je donio Međunarodni nogometni savez Bord (IFAB –
najnovije izdanje).
Članak 16.
Organizator nagrađuje peharima i medaljama prve četiri ekipe turnira u svakoj kategoriji, te bira
igrače Dream team turnira.
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