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Osnovna pravila: 
 
1. mali nogomet trojk na travi: 
- žreb 19.8.2013, na sestanku MLMN KRIŽEVCI (4 skupine po 3 ekipe) 

- igra se po skupinah vsak z vsakim 
- iz skupine se v nadaljnje tekmovanje uvrstita po 2 najboljši ekipi-sledijo tekme na izpadanje 
- za boljšo uvrstitev šteje medsebojna tekma 
- v primeru neodločenega izida se izvajajo kazenski streli (po trije iz vsake ekipe, nato po en izvajalec do odločitve) 
- ekipo tvorijo 3 igralci v polju in tri rezerve (poimenska prijava) 

- menjave med igro so leteče 
- trije koti pomeni kazenski udarec 
- rumeni karton pomeni 2 min izključitve, dva rumena kartona na eni tekmi in posledično rdeči-izključitev do konca tekme 
(brez možnosti zamenjave), 
- direkten rdeči karton izključitev do konca tekme brez možnosti menjave (do konca tekme igrata dva tekmovalca v polju) 
- igra se na asfaltnem igrišču z navadnimi športnimi copati  

 - posamezna vas lahko sodeluje s samo eno ekipo     
 
2. odbojka na mivki: 
-ekipo sestavljajo trije igralci v polju ter tri menjave, s tem da mora biti vedno v polju vsaj ena igralka ženskega spola 

-igra se na dva dobljena seta do 25, v primeru rezultata 1 : 1 se igra tretji set do 15 
-igra se po prilagojenih pravilih Odbojkarske zveze Slovenije  
-žreb se opravi pred začetkom tekmovanja 
-sistem tekmovanja (skupine ali direktno izpadanje) je odvisen od števila prijavljenih ekip 
-posamezna vas lahko sodeluje z največ dvema ekipama 

 
3. vlečenje vrvi 
-ekipo sestavlja pet tekmovalcev in 2 menjavi 
-pred začetkom tekmovanja je posamezna ekipa dolžna prijaviti poimensko vse tekmovalce skupaj z rezervama 

-po začetku tekmovanja spisek tekmovalcev (max. 7) več ni možno spremeniti 
-tekmovanje se izvaja na travi, brez obutve (nogavice so dovoljene) 

-vleče se na dve zmagi, s tem da se pred prvim in tretjim vlekom opravi žreb za pozicijo ekipe 
-med posamezno tekmo ni možno menjavati tekmovalcev  
-sistem tekmovanja (skupine ali direktno izpadanje) je odvisen od števila prijavljenih ekip 
-posamezna vas lahko sodeluje s samo eno ekipo     
 
4. namizni tenis: 
-ekipo sestavljata dva tekmovalca ne glede na spol (tekmovanje parov na 3 dobljene nize do 11) 

-sistem tekmovanja (skupine ali direktno izpadanje) je odvisen od števila prijavljenih ekip 
-posamezna vas lahko sodeluje z največ dvema ekipama 
-v primeru dvomov veljajo pravila kot pri občinski ligi namiznega tenisa za sezono 2017/2018 
 
5. pikado: 
-ekipo sestavljata dva tekmovalca ne glede na spol  (tekmovanje parov na 2 dobljeni igri 301 DO) 

-prvo in tretjo igro prične par, ki je pred tekmo zadel bližje centru pikada 
-tekmovanje poteka po sistemu tekmovanja za pikado  
-posamezna vas lahko sodeluje z največ dvema ekipama 

-v primeru dvomov veljajo pravila kot pri občinski ligi za sezono 2017/2018 
 
6. balinanje: 
-ekipo sestavljata dva tekmovalca ne glede na spol   

-tekmuje se do 10 osvojenih točk( oziroma po dogovoru glede št. ekip pred samim tekmovanjem 
-tekmo prične ekipa, ki bližje približa svojo kroglo  balinčku, ki ga postavi sodnik    
-posamezna vas lahko sodeluje z največ dvema ekipama 
-veljajo splošna pravila balinanja s tem, da je izbijanje krogel po zraku prepovedano 

-sistem tekmovanja (skupine ali direktno izpadanje) je odvisen od števila prijavljenih ekip 
-vsa ostala pravila in posebnosti bo predstavil sodnik na samem tekmovanju 
 
 
 
 
 



7. vrtno keglanje: 
-ekipo sestavljata dve tekmovalki    
-vsaka tekmovalka izbija keglje za kar ima na voljo 5 metov in vsak podrt kegelj  velja 1 točko 

-seštevek obeh tekmovalk je končni rezultat ekipe 
-podrti keglji se odstranijo in naslednji met se izvaja samo na ne podrte keglje iz prejšnjih metov 

-v primeru podrtih vseh 9 kegljev se postavi nov celotni komplet kegljev  
-posamezna vas lahko sodeluje z največ dvema ekipama 

-sistem tekmovanja (skupine ali direktno izpadanje) je odvisen od števila prijavljenih ekip 
 
8. med dvema ognjema: 
-ekipo sestavlja pet tekmovalcev ne glede na spol (pogoj letniki 2003 in mlajši)    

-štirje tekmovalci vsake ekipe so v polju ter eden (kapetan) izven polja 
-vsak tekmovalec ima eno »življenje« , do čim ima kapetan 2 »življenji« 
-ko so izločeni vsi tekmovalci v polju jih v polju nadomesti kapetan 
-zmaga ekipa, ki izloči vse tekmovalce nasprotne ekipe 
-posamezna vas lahko sodeluje z največ dvema ekipama 
-na splošno veljajo šolska pravila igranja igre »med dvema ognjema« 
-sistem tekmovanja (skupine ali direktno izpadanje) je odvisen od števila prijavljenih ekip 
-ostala pravila in posebnosti bo razložila vodja tekmovanja pred samim tekmovanjem 
 
 
Dodatno (POMEMBNO): 
-vsaka vas dobi v koriščenje joker-ja, ki podvoji dosežene točke v igri v katero je vložen 
-v primeru, da ima vas v igri dve ekipi, mora biti jasno določeno na katero ekipo se joker vlaga  

 
 
Točkovanje (joker dvojne točke): 

1. mesto……………… 7 točk 
2. mesto……………… 5 točk 
3. mesto……………… 3 točke 
ostali………………….. 1 točka  
 
V primeru, da vas sodeluje z dvema ekipama in obe dosežeta rezultat med prve tri ekipe, druga slabše uvrščena ekipa 
dobi 1 točko. 
 
Nagrade: 

nogomet, , vlečenje vrvi,…………………………………………………………. prva tri mesta pokali 
ostale discipline…………………………………………………………………… prva tri mesta medalje 
skupno prvo mesto………………………………………………….pokal v trajno last in prehodni pokal 
skupno drugo mesto………………………………………………………..……………pokal v trajno last 
skupno tretje mesto…………………….…………………………………..……………pokal v trajno last 
 
 

Možnost sodelovanja imajo samo občani s stalnim prebivališčem v občini Križevci! 
Ostala pravila in posebnosti bodo na samem tekmovanju predstavili vodje posameznih 
panog oz. vodstvo tekmovanja (ki imajo tudi vsa pooblastila za spremembo pravil)! 
 

Vsak tekmovalec sodeluje na lastno odgovornost! 
 
 
 

Vodstvo tekmovanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


