Ekipno tekmovanje v namiznem nogometu
1.

Definicije

Klub: Lokal, ki v ligo prijavi skupino igralcev in določi njihovega predstavnika. V
lokalu se igrajo domače tekme kluba. Igralci morajo imeti aktivno licenco
ekipnega tekmovanja.
Ekipa: Igralci kluba, ki so prijavljeni za določeno tekmo. Na eni tekmi lahko
igrajo samo igralci, ki so člani ekipe.
Tekma: Igra, ki jo odigrata dve ekipi med seboj. Tekma je sestavljena iz več
dvobojev – setov.
Dvoboj: Del igre, v kateri se pomerita med seboj dvojici iz različnih ekip.
2.

Tekmovanje

Tekmovanje klubov poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu, vsak klub proti
vsakemu doma in v gosteh. Klub igra domače tekme v »lokalu«, kjer domuje in
kjer trenira. Naslov prvaka lige dobi klub, ki zaseda 1. mesto po rednem delu
tekmovanja.
Po koncu ligaškega dela se odigra končnica (final-4) za pokal. V končnico se
uvrstijo najboljši 4 klubi lige. Preostali klubi se pomerijo v končnici za 5. mesto.
Tekmovanje se začne decembra 2014 in traja do maja 2015, pokal se odigra
konec maja 2015.
3.

Urnik tekmovanja

Tekme se igrajo ob petkih zvečer ob 20:00 uri. Domač klub mora gostujoči ekipi
omogočiti trening na nogometu, kjer se bo igralo tekmovanje, med 19:30 in
20:00 uro. Tekma traja približno dve uri in se predvidoma zaključi ob 22:00 uri.
Klubu se izjemoma lahko dovoli, da igra domače tekme ob sobotah, vendar
morajo odločitev potrditi predstavniki ekip na skupnem sestanku z večinskim
glasom.
4.

Imena klubov - ekip

Ime kluba mora vsebovati ime kraja, od koder klub prihaja. Pred imenom kraja
se lahko doda še poljubno ime, ki mora biti pozitivno in mora izražati smisel igre.
Lahko se k imenu doda tudi ime lokala, kjer se tekmuje.
5.

Kategorije

Tekmovalna komisija je vsakemu igralcu določila eno kategorijo izmed:




Master/Pro
Semi-Pro
Rookie

Igralci v tekmovanju nastopajo v skupinah Pro (vključuje igralce kategorije
Master, Pro in Semi-Pro) in Rookie. Spisek igralcev s kategorijami je priložen tem
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pravilom. Igralci, ki niso na spisku, so avtomatično določeni kot Semi-Pro
(skupina Pro), razen če tekmovalna komisija ne določi drugače ob licenciranju.
6.

Pravilnik licenciranja

Klub (ni potrebno, da je registriran kot pravna oseba) mora imeti ime, naslov
domačega lokala, mizo za namizni nogomet in predstavnika. Za nastop v ligi
lahko posamičen klub registrira neomejeno število licenc za igralce. Licence za
igralce stanejo (po kategorijah):





Master/Pro: 10,00 €
Semi-Pro: 7,00 €
Rookie (moški nad 18 let): 5,00 €
Rookie (ženske in junior do 18 let): 0,00 €

Osnovna prijavnina za klub znaša 80,00 € in v njej so vštete: pavšalna prijavnina
za klub, 2 licenci Master/Pro, 2 licenci Semi-Pro in neskončno licenc Rookie.
Za licenciranje igralca mora klub vodstvu lige poslati vse potrebne podatke o
igralcu: ime, priimek, datum rojstva, fotografijo v elektronski obliki. Registracija
pred sezono se izvrši na tekmovalnem listu, med sezono pa preko elektronske
pošte ali SMS sporočila.
Licence mora potrditi tekmovalna komisija lige. Plačana in potrjena licenca
igralca veže na klub do konca sezone.
Klub mora za pridobitev tekmovalne pravice poravnati vse stare dolgove do lige
(stare prijavnine, kazni in ostale finančne obveznosti), ne glede na odgovornosti.
Če dolgov ne poravna se mu lahko zavrne pravica za nastop v ligi.
7.

Termini licenciranja in prestopni rok

Konec registracijskega obdobja je 31. 1. 2015. Do tega termina je možno
licencirati igralce kategorij Semi-Pro, Pro in Master. Do tega termina lahko
licencirani igralec zamenja klub.
Menjava kluba je možna v primeru, da se s tem strinjata predstavnika obeh
vpletenih klubov. Klub, ki je igralca poslal drugam, ima pravico od drugega kluba
zahtevati odkup licence igralca ali igralca v zameno. Klub, ki je dobil novega
igralca, mu zanj ni potrebno ponovno plačati tekmovalne licence.
Igralce kategorije Rookie se lahko registrira do konca sezone. Za nelicencirane
igralce mora klub ob registraciji poravnati tekmovalno licenco.
8.

Sestava ekip

Klub za vsako tekmo prijavi ekipo. Ekipo se vpiše na tekmovalni list in jo
sestavljajo štiri (4) igralci in največ štiri (4) rezerve. Igralci, ki so vpisani na
tekmovalni list, morajo imeti veljavno licenco.
Sestava prve ekipe je omejena glede na skupino, ki temelji na kategoriji igralcev.
Najmočnejša možna ekipa je tako sestavljena iz (po skupinah):


Pro: 2 igralca, ki na tekmovalnem listu zasedeta mesti A1 in A2 oz. B1 in
B2
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Rookie: 2 igralca, ki na tekmovalnem listu zasedeta mesti A3 in A4 oz. B3
in B4

Kategorije rezervnih igralcev so poljubne. Ob menjavi mora igralec Pro skupine
zamenjati igralca enake skupine, medtem ko lahko Rookie igralec, ki vstopa,
zamenja katerega koli igralca ne glede na pripadnost skupini.
9.

Nastop igralca s starim statusom

Če igralec še ni bil registriran, se mu upošteva kategorizacija za 2015. Če je
igralec miroval (v predhodnih letih ni imel licence), se mu v primeru nastopa
upošteva najnovejša predhodna kategorizacija.
10. Pravica nastopa
Kapetan oziroma predstavnik ekipe je dolžan imeti uradni potrjeni spisek licenc s
seboj na tekmi. Igralci, ki jih na spisku ni, za ekipo ne smejo nastopiti. Igralci
morajo imeti s seboj veljaven osebni dokument za potrebe identifikacije.
Klub lahko za licenco igralca zaprosi najkasneje na dan tekme do začetka le-te. V
tem primeru se potrdilo o licenci pošlje ekipi, ki za licenco zaprosi, in njihovim
nasprotnikom po SMS-ju, oziroma licenco potrdi komisar, če je na tekmi
prisoten. Novi licenčni list se izda naknadno.
Če klub ne more sestaviti ekipe z vsaj štirimi licenciranimi igralci, se mu tekma
upošteva za izgubljeno (točke 18-0; rezultati setov 9:2).
11. Kapetan in njegova vloga
Vsaka ekipa določi svojega kapetana, ki je odgovorna oseba za ekipo – skrbi za
komunikacijo med vodstvom lige in ekipo, za licenciranje igralcev, za prisotnost
ekipe na tekmah (domačih in v gosteh) in odgovarja za celotno ekipo. Če
kapetan ne more na tekmo, mora najti svojega namestnika, ki ga bo na tekmi
nadomestil.
12. Dovoljene mize za tekmovanje
Tekmovanje lahko poteka na mizah znamke FABI, Roberto sport ali Garlando.
Pred začetkom prvenstva mora ekipa izbrati, na kateri mizi bo odigrala domače
tekme in imeti mizo na razpolago v svojem domačem lokalu. Ustreznost mize
mora potrditi tekmovalna komisija.
Miza mora biti med tekmami uporabna brez žetonov oziroma domača ekipa mora
zagotoviti zastonj uporabo gostujoči ekipi.
13. Liga
V ligaškem delu tekmovanja igra vsaka ekipa proti vsaki doma in v gosteh.
Termini tekem so v povprečju vsaka dva tedna. Zmagovalna ekipa dobi dve (2)
točki, poražena (0) točk, v primeru izenačenja, vsaka ekipa dobi eno (1) točko.
V primeru, da se ekipa na tekmi ne pojavi, dobi dve negativni (-2) kazenski
točki.
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14. Tekma
Za veljavno izpeljavo tekme med dvema ekipama morata ti dve ekipi imeti na
razpolago vsaj štiri (4) igralce, lahko pa ima vsaka ekipa še štiri (4) rezerve. Na
prijavni list se tekmovalci vpišejo pod zaporedne številke od 1-8 za ekipi A in B,
kjer so mesta 5, 6, 7 in 8 rezervirana za rezervne igralce.
Sistem igranja setov:
Odigra se 9 dvobojev med ekipama. Dvojice se naredijo po spodnjem razporedu,
pri čemer velja, da igralca Pro skupine zasedeta mesti A1 in A2 oz. B1 in B2,
igralca skupine Rookie pa A3 in A4 oz. B3 in B4:
A1 A3 : B1 B3
A2 A4 : B2 B4
A1 A3 : B2 B4
A2 A4 : B1 B3
A1 A4 : B1 B4
A1 A4 : B2 B3
A2 A3 : B1 B4
A2 A3 : B2 B3
A3 A4 : B3 B4 (na tej tekmi tako ne sme nastopiti igralec iz skupine Pro)
Vsak dvoboj se odigra na 1 zmago do 9 golov (9:1, 5:9, ...); ob rezultatu 8:8 se
dvoboj razglasi kot izenačen.
15. Menjave
Ekipa lahko kadarkoli med tekmo opravi menjavo. Med dvobojem se menjava
lahko opravi samo med tajmavtom. Igralec, ki vstopi, odigra od menjave naprej
vse tekme na mestu igralca, ki ga je zamenjal (primer – pred tretjim setom
igralec A5 zamenja igralca A3, tako bo novonastala dvojica A1 in A5). Igralec, ki
je zamenjan, ne more več vstopiti v igro v nadaljevanju tekme.
Ekipa lahko med tekmo opravi največ štiri (4) menjave
16. Točkovanje
Ekipa ki zmaga set, dobi 2 točki, izenačen set prinese vsaki ekipi po 1 točko,
izgubljen set pa prinese 0 točk. Na ta način si ekipi v tekmi razdelita 18 točk.
Ekipa, ki osvoji več točk, je zmagovalec dvoboja, v primeru izenačenega števila
točk pa se dvoboj razglasi za izenačenega ne glede na število doseženih zadetkov
posamične ekipe.
17. Pravila igre
Igra se po FABI pravilih igre. Pravila so opisana v posebnem pravilniku.
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18. Rezultat
Kapetan zmagovalne ekipe mora najkasneje do nedelje do 12:00 ure izpolniti
obrazec, ki se nahaja na spletni strani http://namizninogomet.si/obalna-ekipnaliga
Rezultati bodo
tekmovalcem.

nato

objavljeni

na

spletnih

straneh

lige

in

vidni

vsem

Če kapetan ne odda rezultatov pravočasno, se ekipa kaznuje z opominom za
prvo kršitev in z odvzemom ene (-1) točke za nadaljnje kršitve.
19. Medijska promocija
Tekmovalci posamičnih klubov skrbijo za medijsko promocijo lige in svojega
kluba. Klubi, ki bodo izpolnili pogoje pred sezono, bodo nagrajeni z eno (+1)
točko na skupni lestvici. Za nagrado je potrebno:


najkasneje do nedelje po prvi odigrani tekmi poslati 1 skupno ekipno
fotografijo na elektronski naslov obalnaliga@namizninogomet.si,



pravilno licencirati vse igralce (poslati vse potrebne podatke: Ime, Priimek,
datum rojstva in fotografijo v elektronski obliki).



zaželeno je (ni pa potrebno za nagrado), da klubi prispevajo po 5 fotografij
iz vsake tekme.

20. Fairplay
Pred tekmo – kapetana ekip morata nasprotnikom pokazati razpored igralcev za
trenutno tekmo in na zahtevo spisek licenc. Ekipi se morata pozdraviti, poskrbeti
je potrebno za miren trening gostujoče ekipe.
Športno vzdušje – tekmovalcem obeh ekip je dovoljeno navijati za svoje
sotekmovalce med tekmo. Ko je žogica v igri, zmerno, ko pa žogice ni v igri, se
lahko navija glasneje. Navijanje ne sme biti moteče za nasprotnika, ne sme biti
žaljivo ali škodoželjno. Navijati je potrebno v športnem duhu in tako poskrbeti za
dobro vzdušje v obeh ekipah.
Po tekmi – ekipi se morata rokovati, poraženec mora zmagovalcu čestitati za
zmago. V sproščenem vzdušju se mora nadaljevati druženje med igralci.
21. Odgovornosti
Pravice, dolžnosti in odgovornosti kluba nosi lokal, kjer klub domuje. V to se
šteje pravica do imena kluba, pravica do izbora igralcev, pravica do menjave
igralcev, finančne odgovornosti, medijske dolžnosti ipd. Dolžnosti kluba, to velja
tudi za finančne dolgove, se ne zaključijo s koncem sezone. Lokal, če želi prijaviti
klub za nastop v ligi, mora poravnati vse stare finančne obveznosti do lige, ne
glede na prijavljeno igralsko zasedbo.
Predstavniki ekip so dolžni poskrbeti, da ekipa pride na tekmo in odigra po
načelih fairplaya in po navedenih pravilih.
Če se ekipa ne pojavi na tekmi, se predstavniku ekipe izda kazen 10,00 €, v
primeru nespoštovanja pravil pa se predstavniku izda kazen v višini 5,00 €.
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22. Naslov ligaškega in pokalnega prvaka
Za prvaka lige se proglasi najboljši klub po rednem delu tekmovanja. Za
pokalnega prvaka pa zmagovalca končnice.
23. Končnica - zaključni turnir
Zaključni turnir je eno- ali dvodnevni dogodek, ki ga izmenično gostijo klubi v
svojem lokalu. Sistem tekmovanja je prilagojen. Tekmovanje med ekipama
poteka na čas – pet setov, ki trajajo 4 minute in 30 sekund, in zadnji set, ki traja
7 minut.
Najboljši štirje klubi rednega dela se pomerijo v polfinalu (1-4 in 2-3), tekmi za
3. mesto in finalu. Ostali klubi odigrajo med seboj za 5. mesto, polfinale (6-7) in
finale.
Pravila zaključnega turnirja so v posebnem dokumentu in bodo definirana tokom
sezone.
24. Nagrade za tekmovanje
Zmagovalci rednega dela, ligaški prvaki, prejmejo plaketo zmagovalcev in v
naslednji sezoni na dresih lahko nosijo znak prvakov. Zmagovalci končnice lige
prejmejo pokal, prve tri ekipe pa prejmejo medalje (po 8) za igralce.
25. Vodstvo lige in kontakti
Direktor lige: Rok Slokar
Elektronska pošta: rok.slokar@namizninogomet.si
Telefon: 031 694 329
Vodja tekmovanj: Nika Marinac
Elektronska pošta: nika5482@gmail.com
Telefon: 040 554 242
Pravila in sistemi: Marko Štokelj
Elektronska pošta: marko.stokelj@gmail.com
Telefon: 031 852 677
Registracije in licence: Davide Cankar
Elektronska pošta: cankardavide@gmail.com
Telefon: 041 345 784
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