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RAZPIS IN PRAVILA  
TURNIRJA V MALEM NOGOMETU EKOSEN OPEN 

(5+1) 
za naslov  

POKALNIH PRVAKOV SLOVENIJE 2022 
 

(Športni center Galič – Maribor, 10. – 11.12.2022) 
 
 

Podjetje Ekosen, specialisti za IR ogrevanje v sodelovanju z KMN Maribor in ob podpori SMZ- 
ja (Slovenska malonogometna zveza) organizirajo turnir za naslov pokalnih prvakov Slovenije. 
 

 
 
 
Naslov državnih pokalnih prvakov Slovenije branijo igralci ekipe Bubka bar & Gofar & 
Gostilna Pension Les iz Brežic. 
 



https://ekosen-open.si 
 

PRAVILA EKOSEN OPEN za naslov POKALNIH DRŽAVNIH PRVAKOV 2022:   
 
GLAVNA PRAVILA: 
 

 Vsaka ekipa lahko prijavi največ 12 igralcev.  
 Igranje NI DOVOLJENO igralcem, ki so ali nastopajo v 1. SFL ali 1. SNL ali v tujini v 1. 

ligi v letu 2022. V kolikor se pojavi v zapisniku bodisi v ligi ali pokalu se smatra, da je 
nastopil za klub iz 1. lige!* 

 Vsaka ekipa mora prijaviti igralce 1 uro pred začetkom prve tekme turnirja. Kasnejše 
dopisovanje ni mogoče.  

 Vsak igralec igra na lastno odgovornost. 
 Igra 5 igralcev in vratar, tekma pa se lahko prične, če ima ekipa 4 igralcev in vratarja.  
 Igra se v enotnih dresih. 
 V primeru, da ene ekipe ni, se nasprotnika čaka 5 minut od objavljenega termina 

tekme. Če ekipa tudi po 5ih minutah ne pride na igrišče, se tekma registrira 5-0 za 
nasprotnika.  

 Dovoljeno je igranje v navadnih supergah ali športnih čevljih za umetno travo. Ostala 
obuvala niso dovoljena. Ščitniki niso obvezni, so pa priporočljivi.  

 Igra se na bande. Stranska banda – igra. Dotik žoge za bando golaut oz. korner. 
 
 
PRAVILA IGRE: 
 

 Prosti streli so direktni ali indirektni po presoji sodnika. 
 Akumuliranih prekrškov NI! 
 Oddaljenost živega zidu je 5 metrov. 
 V primeru, da žoga zapusti igrišče se avt izvaja z nogo. 
 Menjave so leteče (samo na sredini igrišča) z obvezno naznanitvijo sodniku.   
 Ostalo po pravilih NZS za veliki nogomet razen ofsajda (nedovoljenega položaja). 
 Zmaga prinaša ekipi 3 točke, neodločen izid 1 točko. 
 V primeru neodločenega izida ekipi izvajata kazenske udarce (3 igralci po izbiri, nato 

lahko nadaljuje samo eden). Zmagovalec izvajanja kazenskih strelov ima prednost v 
medsebojnem dvoboju. 

 Kazenski udarec t.i. penal med igro je standarden. 
 Kazenski udarci za določanje prednosti so t.i. ameriški. Igralec krene iz sredine igrišča 

in ima 10 sekund, da premaga vratarja. V primeru obrambe vratarja mu preostane 
razlika časa do izteka 10 sekund. Čas se ne ustavlja.  
 

 
SISTEM TURNIRJA: *organizator turnirja lahko priredi sistem in igralni čas 
 

 Igra se po skupinah. 
 V skupinskem delu igra traja 2 x 10 minut z minutnim odmorom. 
 Zmagovalci skupin in drugo uvrščena ekipa v skupini napredujejo izločilne boje. 
 V izločilnih bojih se igra 2 x 15 min z dvominutnim odmorom. 
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DOLOČANJE VRSTNEGA REDA EKIP V SKUPINI: 
 
Uvrstitev v skupinskem delu se določa po številu osvojenih točk tako, da več točk pomeni 
boljšo uvrstitev. V primeru, da dve ali več ekip osvoji enako število točk, se njihova 
razvrstitev določi po naslednjih kriterijih:   

 število točk v medsebojnih tekmah, 
 prednost po izvajanju kazenskih strelov, 
 gol razlika vseh tekem, 
 število danih zadetkov na vseh tekmah, 
 žreb. 

 
DISCIPLINSKE KAZNI: 
 

 Z izključitvijo ekipe iz turnirja in zmago nasprotne ekipe s 5-0 bo kaznovano: 
- napad igralcev, funkcionarjev ali navijačev kluba na sodnika 
- napad oz. nasilno vedenje igralcev, funkcionarjev ali navijačev kluba do igralcev 
nasprotne ekipe 
- vsakršen drug razlog, zaradi katerega je sodnik prisiljen prekiniti tekmo (verbalne 
grožnje in žalitve, potiskanje, metanje predmetov na  igrišče itd.) 
- v kolikor igra igralec iz 1.SFL ali 1. SNL.* 

 NA SOJENJE NI PRITOŽB! 
 Rumeni karton je izključitev igralca za 2 min. 
 Dva rumena kartona in posledično rdeči igralcu pomenita izključitev. 
 Direktni rdeči karton igralcu pomeni izključitev. 
 Igralec, ki prejme RDEČI karton, ne sme nastopiti na vsaj naslednji tekmi. O višini te 

sankcije odloča vodstvo tekmovanja!  
 
NAGRADE – PRIZNANJA: 
 

 Zmagovalci prejmejo prijavnino na SOCCA CHAMPIONS LEAGUE v vrednosti cca. 1500 
eur (izplačilo nagrade ni možno) in komplet dresov z logotipom podjetja EKOSEN. 

 Zmagovalci prehodni pokal 
 Prve tri ekipe: pokal   
 Posebne nagrade: najboljši strelec, najboljši igralec, najboljši vratar 

 

 



 

PRIJAVNINA IN PRIJAVA EKIPE 
 
PRIJAVNINA: 50 € 

 Prijavnina znaša 50 € in se poravna na TRR RA
7.12.2022! EKIPA JE PRIJAVLJENA ŠELE, KO JE PRIJAVNINA PORAVNANA NA TRR
in potrdilo poslano na kmnmaribor@gmail.com!

 V ceno je vključena malica (
 Podatki za nakazilo: 

Klub malega nogometa Maribor
TRR: SI56 6100 0002 7013 683

 
ROK PRIJAV:  4.12.2022 do 18:00 
. 
ŽREB: 7.12.2022 ob 19:00. Lokacija:
 
 
KONTAKT: 

 Viki Rep (vodja pokalnega turnirja 
kmnmaribor@gmail.com

 Simon Detellbach (predstavnik SMZ): 041 383 232
 
 
DRUŽENJE IN NOGOMET:
 
Turnir EKOSEN OPEN je izjemna priložnost, da kot posameznik ali ekipa pokažete svoje 
malonogometne veščine in znanje ostalim v Sloveniji ter si s kančkom sreče priigrate naslov 
Pokalnih državnih prvakov 2022!
 
Na turnirju bodo prisotni predstavniki Slovenske malonogometne zveze in njihovi 
sodelavci, ki bodo izbirali igralce za popolnitev slovenske malonogometne reprezentance, 
ki se bo v letu 2023 udeležila Svetovnega prvenstva v male
2023 v Essnu - Nemčija)! 
 
Poleg tekmovalnega značaja je liga v prvi vrsti namenjena druženju, športnemu tekmovanju 
(fair-play) in popularizaciji malega nogometa.
 
Vabljeni vsi navijači in ostali gledalci, da si ogledate zanimive nogometne tekme in se družite 
z nogometnimi prijatelji! 
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PRIJAVNINA IN PRIJAVA EKIPE  

€ in se poravna na TRR RAČUN NAJKASNEJE DO
EKIPA JE PRIJAVLJENA ŠELE, KO JE PRIJAVNINA PORAVNANA NA TRR

in potrdilo poslano na kmnmaribor@gmail.com! 
V ceno je vključena malica (1 igralec-1 bon) in markirke EKOSEN OPEN (8x)

Klub malega nogometa Maribor, Ptujska cesta 17, 2204 Miklavž na Dra
SI56 6100 0002 7013 683 (Delavska Hranilnica)  

18:00  

Lokacija: Cafe DECORUS, Ledina 1, 2000 Maribo

Viki Rep (vodja pokalnega turnirja Ekosen open): 070 349 181, 
kmnmaribor@gmail.com 
Simon Detellbach (predstavnik SMZ): 041 383 232 

DRUŽENJE IN NOGOMET: 

izjemna priložnost, da kot posameznik ali ekipa pokažete svoje 
malonogometne veščine in znanje ostalim v Sloveniji ter si s kančkom sreče priigrate naslov 
Pokalnih državnih prvakov 2022! 

bodo prisotni predstavniki Slovenske malonogometne zveze in njihovi 
sodelavci, ki bodo izbirali igralce za popolnitev slovenske malonogometne reprezentance, 

udeležila Svetovnega prvenstva v malem nogometu (Socca World Cup 

Poleg tekmovalnega značaja je liga v prvi vrsti namenjena druženju, športnemu tekmovanju 
play) in popularizaciji malega nogometa. 

Vabljeni vsi navijači in ostali gledalci, da si ogledate zanimive nogometne tekme in se družite 

   

ČUN NAJKASNEJE DO ŽREBA KI JE 
EKIPA JE PRIJAVLJENA ŠELE, KO JE PRIJAVNINA PORAVNANA NA TRR 

OPEN (8x) 

2204 Miklavž na Dravskem polju 

Cafe DECORUS, Ledina 1, 2000 Maribor 

izjemna priložnost, da kot posameznik ali ekipa pokažete svoje 
malonogometne veščine in znanje ostalim v Sloveniji ter si s kančkom sreče priigrate naslov 

bodo prisotni predstavniki Slovenske malonogometne zveze in njihovi 
sodelavci, ki bodo izbirali igralce za popolnitev slovenske malonogometne reprezentance, 

m nogometu (Socca World Cup 

Poleg tekmovalnega značaja je liga v prvi vrsti namenjena druženju, športnemu tekmovanju 

Vabljeni vsi navijači in ostali gledalci, da si ogledate zanimive nogometne tekme in se družite 

 


