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Uvod
PTL (Posavje travnata liga) je ustanovljena z namenom, da travnata igrišča dobijo pomen in
tako povežemo veliko število ekip, kjer bosta resnost in odgovornost vseh vpletenih na najvišji
ravni. Igra se po sistemu 5+1 ter čas igranja 2 x 25 min. Za zmago dobi ekipa 3 točke,
neodločeni rezultat 1 in poraz 0. V primeru izenačenosti ekip na lestvici se uporablja kriterij
medsebojnih tekem, nato gol razlike in na koncu število doseženih zadetkov. Pravice igranja
nimajo nogometaši, ki so registrirani v tekoči sezoni v 1. ali 2. slovenski nogometni ligi.

Pogoji za vstop
Ekipa, ki želi sodelovati v sezoni 2020 mora pred dnem 28.2.2020 oddati prijavnico za ekipo
(»PRIJAVA EKIPE SPOMLADANSKI DEL«) ter poravnati stroške prijave za tekočo sezono
(160 €). Do določenega dne mora ekipa tudi oznaniti ime domačega igrišča.

Opombe
Dovoljene so naslednje prilagoditve:
-

Mere igrišča, vendar ne manjše od dolžine 45 m in širine 27 m

-

Širina med vratnicami, ter višina med prečko in tlemi

-

Zamenjave domačega igrišča med spomladanskim in jesenskim delom

-

Igrajo lahko moški in ženske

-

Integrirani prekrški se izvaja s faktorjem 2,7 v razmerju z razdaljo med vratnicami
gola, torej: x  2,7  (razdalje _ med _ vratnicama )

-

Kazenski strel se izvaja s faktorjem 2 v razmerju z razdaljo med vratnicami gola, torej:

x  2  (razdalje _ med _ vratnicama )

Podlaga in označevanje igrišča
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Igrišče mora biti travnato in v čim boljšem stanju. Igrišče mora biti pravokotne oblike in
označeno s črtami. Te pripadajo prostorom, ki jih omejujejo in se morajo jasno razlikovati od
barve igrišča. Igrišče je razdeljeno na dve polovici s središčno črto, na sredini katere je označena
središčna točka. Ostale dimenzije prepuščamo ekipam, da v sorazmerjih določijo kazenski
prostor, izvajanje kazenskega strela in integriranega prekrška po predpisanih enačbah itn.

Organizacija
Vse ekipe morajo imeti iste zapisnike (obrazce), ki jih bodo dobile od organizatorja (dosegljivi
na spletni strani www.ptl2018/dokumenti.html). Zapisnik mora biti oddan vodstvu lige po
zadnji tekmi ali najkasneje naslednji dan do 12:00 in mora biti pravilno izpolnjen. Če zapisnika
v določenem roku ni, se ekipa, ki vodi zapisnik, kaznuje, prvič z opominom, vsakič naslednjič
pa z odvzemom 1 točke na prvenstveni lestvici. Zapisnik lahko dobi samo organizator lige. Za
zapisnikarsko mizo mora biti obvezno prisoten vsaj eden starejši od 18 let. Vsak krog se določi
»domača« ekipa, ki pripravi mizo, stol, mreže, igrišče, vodjo prireditve, redarja, zapisnikarja,
pripravi semafor. Zapisnikar piše zapisnike vseh tekem ter skrbi za pravilno stanje prekrškov
in zadetkov na semaforju. Semafor mora biti viden in mora imeti podatke o zadetkih ter
prekrških. Organizator kroga mora poskrbeti sedeže za min. 30 obiskovalcev. Za žoge je
zadolžena domača ekipa, ki vodi zapisnik. O ustreznosti žoge odloča sodnik in organizator lige.
Na klopi za rezervne igralce se lahko nahajajo še vodja ekipe in fizioterapevt, nikakor pa ne
igralci, ki imajo prepoved nastopa ali gledalci. Ekipa mora po končani tekmi počistiti klop in
njeno okolico.

Ukrepi (disciplinska komisija)
Vsak težji prekršek igralca ali celotne ekipe obravnava vodja disciplinske komisije (Domen
Krkovič). Disciplinsko komisijo sestavlja toliko članov, kot je ekip v tekoči sezoni. Skratka
vsaka ekipa svojega predstavnika poda organizatorju lige pred začetkom sezone. Organizator
lige določi koga bo klical na obravnavo kazni I. stopnje.
Zoper izrečene kazni (I. stopnja) disciplinske komisije je dovoljena pritožba v roku 48 ur po
uradni objavi na spletni strani. Pritožba mora biti čitljivo napisana! V njej morajo biti podani
vsi vzroki zaradi katerih je prišlo do pritožbe. Morebitni dodatni vzroki, ki niso napisani, pa
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morajo biti podani na sestanku disciplinske komisije. Na obravnavo se morajo povabiti
predstavniki vpletenih ekip (priče itd.). Na pritožbi mora biti podpisan vodja ekipe, ki ga je
ekipa določila pred začetkom lige. Komisija se mora sestati najkasneje v 7-ih dneh od prejema
pritožbe. Če organizator ugotovi, da v tem času niso bili izvršeni vsi pogoji za pritožbo, ne bo
sklical disciplinske komisije. Po končani obravnavi (II. stopnje) disciplinske komisije pritožba
ni več možna.

Število igralcev
Tekmo igrata ekipi, ki imata po 6 igralcev v polju, od katerih je eden vratar. Tekma se ne sme
začeti, če ima katera ekipa manj kot 4 igralce v polju. Če ima katera od ekip manj kot 4 igralce
na igrišču, se tekma prekine z zmago nasprotnika 3:0.
Na tekmo je lahko prijavljenih 12 igralcev, torej 6 igralcev na klopi.
Število zamenjav med tekmo ni omejeno. Zamenjava je dovoljena v vsakem trenutku, ne glede
na to ali je žoga v igri ali ne (leteča menjava).
Rezervni igralec vstopi na igrišče šele, ko ga je zapustil igralec, ki je zamenjan in sicer v
območju, ki je označena na sliki z rdečo oznako (razdalja med rdečima črtama je natanko 3
metre). V kolikor je zamenjava izvršena drugače, je kazen za ekipo 2 minuti igralec manj v
polju.
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Menjava golmana
Katerikoli od rezervnih igralcev lahko zamenja mesto z vratarjem brez obvestitve sodnikov ali
čakanja na prekinitev igre, vendar mora imeti isto barvo dresa kot golman.
V kolikor namerava igralec, ki je na igrišču, zamenjati mesto z vratarjem, mora to storiti med
prekinitvijo igre in mora pred tem obvestiti sodnike.

Izključeni igralci
Rezervni igralec lahko zamenja izključenega igralca (rdeči karton) in vstopi na igrišče pet
polnih minut po izključitvi, pod pogojem, da ima dovoljenje sodnika. Izključeni igralec je
zaključil s tekmo in si tako prislužil ne igranje na naslednji tekmi. V primeru pretepa ali druge
hujše kršitve mu disciplinska komisija naloži denarno kazen in večje število tekem prepovedi
igranja.
V kolikor zaradi izključitev ali poškodb ostanejo v moštvu manj kot 4 igralci na igrišču (dva
igralca plus vratar), bo sodnik tekmo prekinil in jo odločil v prit ekipi z večjim številom
igralcev.

Oprema igralcev
Igralec ne sme uporabljati opreme ali nositi ničesar, kar je nevarno zanj ali za drugega igralca
(niti kakršnegakoli nakita). Osnovno obvezno opremo igralca sestavljajo nogometni dres s
številko in copati za umetno travo. Obe ekipi morata nastopiti v opremah, ki se po barvah jasno
razlikujeta med seboj in od barv dresa sodnika. Ekipa mora igrati v isti barvi dresov (razen
vratarja). Če igralec igra v različnem dresu je kazen za ekipo 2€ na tekmo za vsak nepravilen
dres. Zaradi različne barve dresov lahko ekipa dvakrat v sezoni uporabi za igranje markirke. Če
imata ekipi iste barve dresov, ali barve, ki jih sodnik težko loči, potem mora ekipa z manj igralci
obleči markirke.
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Pravice in dolžnosti sodnikov
-

beleži podatke o tekmi in jih pod zapisnik (»pripombe«) omeni. Zajema naj podatke o
disciplinskih ukrepih proti igralcem in/ali uradnim osebam ter o vsakem drugem
incidentu pred, med ali po tekmi

-

zaradi kršitve pravil v skladu s svojim prepričanjem prekine igro, začasno prekine igro
ali jo konča

-

zaradi kakršnegakoli zunanjega vpliva prekine igro, začasno prekine igro ali jo konča

-

zagotovi, da vsak igralec, ki krvavi, zapusti igrišče; ta igralec se lahko vrne le, ko dobi
znak od sodnika

-

kaznuje prekršek, ko igralec hkrati naredi več prekrškov z rumenim in nato rdečim
kartonom

-

kaznuje težje prekršek in nešportno vedenje z direktnim rdečim kartonom

-

veš čas lahko sodnik komunicira z zapisnikarjem, ki ga mora zagotoviti domača ekipa

Trajanje tekme
-

Tekma traja dva polčasa po 25 min (neto čas) brez podaljška.

Time-out
-

Ekipi sta upravičeni do ene minute odmora v vsakem polčasu

-

Time-out dobi ima ekipa, ki ga je zahtevala, ko ima žogo v posesti in je igra prekinjena

-

Ekipa, ki ne zahteva time-outa v prvem polčasu tekme, ima pravico le do enega odmora
v drugem polčasu tekme

Odmor med polčasom
-

Igralci so upravičeni do odmora med polčasoma, ki ne sme biti daljši od 3-eh minut
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Prekrški
Prekrški se seštevajo. Če ekipa naredi 5 prekrškov v enem polčasu, se za vsak naslednji prekršek
izvede prosti strel (integrirani prekršek). Prekrški se kaznujejo z direktnim prostim udarcem,
kazenskim udarcem ali indirektnim prostim udarcem s točke. Rumeni karton pomeni opozorilo,
naslednji rumeni izključitev iz tekme in igranje z igralcem manj 5 minut.

Direktni prosti strel
Direktni prosti udarec za nasprotno ekipo je dosojen, če igralec na način, ki je po oceni sodnika
malomaren, brezobziren ali z uporabo prekomerne sile. Živi zid mora biti oddaljen od točke
izvajanje 5 metrov.

Kazenski strel
Če igralec napravi enega izmed prekrškov znotraj svojega kazenskega prostora, je dosojen
kazenski udarec, ne glede na položaj žoge, vendar pod pogojem, da je žoga v igri. Točko
izvajanja (x) določi domača ekipa: x  2  (razdalje _ med _ vratnicama )

Indirektni prosti strel
Indirektni prosti udarec za nasprotno ekipo je dosojen, če vratar v svojem kazenskem prostoru
napravi enega izmed naslednjih dveh prekrškov:
-

se dotakne žoge z rokama v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu jo je namerno z
nogo podal soigralec in

-

se dotakne žoge z rokama v svojem kazenskem prostoru, potem ko mu jo je neposredno
iz udarca iz avta podal soigralec.
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Živi zid je oddaljen 5m, ki jih izmeri sodnik.

Integrirani udarec
Integrirani udarec za nasprotno ekipo je dosojen, v kolikor je ekipa naredila 6 prekrškov v
prvem polčasu. Točka se izvaja s faktorjem 2,7 v razmerju z razdaljo med vratnicami gola,
torej: x  2,7  (razdalje _ med _ vratnicama )

Izvajanje ko je žoga izven igrišča
Ko je žoga izven igrišča, se »aut« izvaja z nogo. Pogoj pri tem je, da mora žoga mirovati na črti
igrišča (vsaj ½ žoge mora biti na črti). Če igralec zahteva, da je nasprotnik oddaljen 5m pri
izvajanju, mora počakati na sodnikov znak (žvižg). Če igralec ne zahteva oddaljenost
nasprotnega igralca, lahko izvaja brez sodnikovega znaka. V primeru kršitve tega pravila,
pripada žoga nasprotni ekipi.

Disciplinske kazni
Rumeni karton pomeni, da je igralec ali rezervni igralec dobil opomin. Rdeči karton pomeni,
da je bil igralec ali rezervni igralec izključen.
Tekom sezone velja:
-

4x rumeni karton prepoved igranja na naslednji tekmi, nato po odsluženi kazni sledi 3x
rumeni karton prepoved igranja na naslednji tekmi, itn. Kartoni veljajo za vso sezono
(spomladanski in jesenski del)

-

2x rumeni ter sledeči rdeči karton pomeni izključitev in prepoved igranja na naslednji
tekmi. Direktni rdeči karton pomeni prepoved igranja na naslednjih 2 tekmah, v kolikor
je težja oblika kršitve (pretep, ostalo) določi disciplinska komisija denarno kazen in
večje število prepoved igranja tekem. V kolikor se denarna kazen ne poravna v 14 dneh
nastopa kazni, je igralec izključen iz lige za tekočo sezono.
9

Podrobno o rdečem kartonu (disciplinska komisija)
1. Dva rumena kartona, sledi rdeči karton

1 tekma

2. Povzročitev splošnega pretepa

8 tekem + 80 €

3. Preprečevanje zadetka ali čista priložnost za zadetek z namerno
igro z roko

1 tekma

4. Nasilno obnašanje – udarjanje (pretepanje) nasprotnika med igro

5 tekem + 50 €

5. Prekršek nad nasprotnikom v čisti priložnosti za dosego zadetka

1 tekma

6. Uporabljanje prostaških ali žaljivih besed sodniku, nasprotniku

3 tekme + 30 €

7. Resen prekršek

1 tekma

8. Nasilno obnašanje – udarjanje (pretepanje) po prekinitvi

3 tekme + 30 €

9. Odrivanje nasprotnika po prekinitvi

1 tekma

10. Nasilno obnašanje – nešportni fizični kontakt s sodnikom ali
uradno osebo ( npr. porivanje, vlečenje, držanje, iztrganje grba,
raztrganje zapisnika, itd. )

6 tekem + 60€

11. Provociranje sodnika ali nasprotnika

2 tekmi

12. Napad na uradno osebo, udarjanje

7 tekem + 70 €

13. Poskus udarca

2 tekmi
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14. Pljuvanje nasprotnika ali katerokoli drugo osebo

10 tekem + 100 €
ter odvzem ekipi 2
točki

15. Močno izražen protest na sodnikovo odločitev (demonstrativno,
močno udarjanje žoge, zapustitev igrišča, itd.)

3 tekme ter odvzem
1 točke ekipi

Ta tabela je v vednost ekipam in se ne sme nahajati na zapisnikarski mizi. Vodstvo lige si
pridružuje pravice, da lahko ob kritičnih situacijah prilagodi kazni. Zgoraj napisana tabela je le
vodilo za obravnavo sestanka disciplinske komisije! Kazni ne morejo biti nižje.

Prijava igralcev
Liga se deli na spomladanski in jesenski del. Pred vsakim delom lahko ekipa prijavi nove
igralce, med delom pa to ni možno. V primeru hujše poškodbe golmana, lahko ekipa prijavi
tudi med samim potekom spomladanskega in jesenskega dela.

Ostalo
-

Igralci ali kapetan ekipe se pred tekmo vpišejo v zapisnik z navedbo številk, ki jih imajo
na majicah (obvezno!)

-

Če se eno od moštev ob času, določenem za začetek tekme, ne pojavi na igrišču, bo
sodnik počakal 10 minut in po tem času zapisniško ugotovil, da tekme ni bilo, ker eno
od moštev ni prispelo in pripisal zmago nasprotni ekipi z 3:0. Ekipa, ki ni uspela
pravočasno prispeti bo kaznovana z odvzemom 2 točk na lestvici. V primeru višje sile,
ko moštvo ni uspelo priti do začetka tekme in je sodnik o tem obveščen, sodnik oceni,
ali se kljub naknadnem čakanju tekma lahko odigra.

-

V primeru, da se ekipa ne more zbrati za dvoboj, mora to sporočiti vodstvu lige 24 ur
pred tekmo. Ekipa je kaznovana z odvzemom ene točke na lestvici.
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-

V primeru napovednega slabega vremena, lahko vodstvo lige (PTL) 4 ure pred uradno
prvo tekmo kroga, odpove celotno tekmovanje tistega dne in ga prestavi na naslednji
vikend.
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