
     KOLOSEJ MARIBOR 2006 
MALI NOGOMET NA OGRADO - BANDO 

 
 
 
PRAVILA – PROPOZICIJE 
 
 

1. IDEJA 
Igro malega nogometa na ogrado – bando izvajata dve ekipi (vsaka šteje 5 igralcev). V 
času igre sodelujejo 3 na 3 igralci v polju brez vratarja. 
 
2. IGRIŠČE 
Igrišče je obdano z ogrado – bando, velikosti 10 x 15 m in višine 1m. Gola sta velikost 
1 x 1,2 m in sta vpeta v ogrado. 
 
3. IGRALCI 
Ekipo sestavljajo igralci različnih starosti. Vsak igralec mora imeti s seboj veljaven 
osebni dokument. Igralec lahko igra na turnirju samo za eno ekipo. Ekipe morajo biti 
oblečene v enotne drese.  
 
4. IGRA 
Igra začne na sredini igrišča. Ograda omogoča stranski odboj. Čas igranja je 2 x 10 
min z zamenjavo strani in brez odmora. 
 
5. ZAMENJAVA IGRALCEV 
Število zamenjav je neomejeno. Menjava igralca se vrši na označenem mestu (leteča 
menjava – preko ograde).  
 
6. SODNIK 
Tekmo sodi sodnik. Njegova odločitev je dokončna. Pritožbe ni. 
 
7. PREKRŠKI  -  OUT 
Vsako držanje z roko za ogrado ali gol, prerivanje ob ogradi ter igra z roko se 
kaznuje z indirektnim udarcem. Izključitve trajajo 1 do 3 minute ali pa so do konca 
tekme. Igralec izključen do konca tekme nima pravice nastopa na igranem turnirju. 
Out in kot se izvajata z nogo. 
 
8. GOL 
Zmaga ekipa, ki doseže več golov. V primeru neodločenega rezultata se takoj izvajajo 
kazenski streli – izmenično do končne odločitve. Kazenski streli se izvajajo iz gola na 
gol. 
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9. NAČIN TURNIRJA 
Vodja turnirja vodi turnir in izvede žreb. Predtekmovanje se igra v skupini po 
sistemu vsak z vsakim. Najboljša ekipa se uvrsti v nadaljevanje tekmovanja, ki poteka 
po sistemu izločanja. 
 
10. URNIK TURNIRJA 
Vsaka ekipa, ki sodeluje na turnirju, prejme urnik tekmovanja in mora sama slediti 
poteku tekmovanja. Ekipa, ki zamudi 2 minuti od začetka tekme po urniku, izgubi 
tekmo. 
 
11. PRIJAVE 
Vsaka ekipa se na turnir prijavi tako, da pošlje izvajalcu izpolnjeno prijavnico. 
Prijavnina turnirja znaša 5.000,00 sit ( 20,86 €) in se vplača na dan prireditve na 
blagajni Koloseja v Mariboru. 

 
*Informativne cene v evrih so preračunane iz tolarskih cen po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR = 
239,640 SIT. 
 
12. NAGRADE 

1. mesto – 100.000 sit 8 kart za kino 
2.  mesto –  50.000 sit + 8 kart za kino 
3. mesto -  30.000 sit + 8 kart za kino 
4. mesto – tolažilna nagrada KOLOSEJA 

 
naj igralec – praktična nagrada Koloseja 

 
13. KONČNE DOLOČBE 
Vsak igralec igra na lastno odgovornost in je dolžen upoštevati pravila organizatorja. 
Organizator ne odgovarja za osebne predmete igralcev in gledalcev. Navedena pravila 
se dopolnjujejo s pravili NZS za mali nogomet. V slučaju »višje sile« si organizator 
pridržuje pravico do sprememb v pravilih – propozicijah. 

 
 

 
IZVAJALEC IN PRIJAVE: 

Agencija MOPA, Bračičeva 1, 2314 Zg.Polskava, 
GSM: 041 775 175 

Faks:  02 803 68 47 
E-mail: info@mopa.si
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