
TEKMOVANJE CICIBANOV U-8, U-9  IN  U-10 V LIGAH MNZ LJUBLJANA 
 

I. 
 

Na tekmah mlajših cicibanov U-8  lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso 
mlajši od sedem (7) let in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo osem (8) let v 
koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje pričelo. 
Na tekmah cicibanov U-9  lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 
sedem (7) let in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo devet (9) let v 
koledarskem letu, v katerem se je tekmovanje pričelo. 
Na tekmah cicibanov U-10  lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 
osem (8) let in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo deset (10) let v 
koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto  pričelo. 

II. 
 

Igra se na polovici igrišča. Igrišče je lahko začrtano ali drugače označeno (stožci). 
Velikost nogometnih vrat je 5 x 2 m. Le izjemoma so lahko nogometna vrata velika 
tudi 4 x 2 m ali 3 x 2 m.  
 

III. 
 

Število prijavljenih igralcev je 12, igra pa se 6+1 (6 igralcev v polju in vratar). Na 
tekmi morajo igrati vsi prijavljeni igralci. Menjave so brez omejitev in se vršijo v 
prekinitvi igre. 
 

IV. 
 

Igralni čas tekme cicibanov  U- 8 in U-9  je 2 x 10 minut z 10 min. odmorom.  
Igralni čas tekme starejših cicibanov  U- 10 je 2 x 20 minut z 10 min. odmorom. 
 

V. 
 

Tekme se igrajo z žogo št. 4. 
 

VI. 
 

Igralcem je dovoljeno igrati v športnih copatih ali nogometnih čevljih s plastičnimi ali 
gumijastimi podplati.  
 

VII. 
 

Tekmo sodi sodnik ali predstavnik, ki ga določi pred tekmo organizator tekme – 
domačin. 
 

VIII. 
 

Pred začetkom in ob koncu vsake tekme se morajo igralci obeh moštev pozdraviti in 
rokovati na sredini igrišča. 
 

IX. 



 
Vsi igralci lahko nastopajo le z veljavno športno izkaznico in s potrjenim zdravniškim 
pregledom na hrbtni strani športne izkaznice. Igralci morajo biti registrirani pri MNZ 
Ljubljana. 
 
Ekipo lahko vodi samo trener z ustrezno licenco (najmanj C ali več). 
 

X. 
 

Na tekmah lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih identiteto se ugotovi pred 
začetkom tekme na podlagi športne izkaznice. 
 

XI. 
 

Igra se po ligaškem sistemu igranja. Vsaka ekipa mora biti 1x domačin in 1x gost. 
 

XII. 
 

Dokumentacija za tekmo praviloma na obrazcih MNZ Ljubljana kot za tekmovanje 
mlajših dečkov (U-12). Klub organizator tekme je dolžan poročilo o odigrani tekmi 
poslati oziroma dostaviti v roku 24 ur na MNZ Ljubljana. 
 

XIII. 
 
KLUB ORGANIZATOR JE DOLŽAN ZAGOTOVITI VARNOST GLEDE GOLOV. LE-
TI MORAJO BITI PRIVRŠČENI – STABILNI – V NASPROTNEM PRIMERU SE 
TEKMA NE SME ODIGRATI. 
 

XIV. 
 

Vse ekipe se morajo držati pravil U-10, navodil organizatorja in pravil fair playa. Vsi 
udeleženci in spremljevalci so dolžni upoštevati napotilo, da gre za tekmovanje 
dečkov do 10. leta starosti, kjer tekmovalni uspeh nikakor ne sme biti v ospredju, 
saj otroci šele spoznavajo prve nogometne korake, pravi pristop in odnos ter 
spoštovanje do vseh akterjev nogometne igre, predvsem do nasprotnikov, ki morajo 
otrokom postati in ostati prijatelji ne glede na rezultate srečanj. 
 

XV. 
 
Za vse, kar ni predpisano s temi pravili, veljajo ustrezna določila Pravil za tekmovanje 
mlajših dečkov, Tekmovalnega pravilnika NZS ter drugi predpisi in tolmačenja, ki jih 
sprejme in objavi NZS. 


