ZAPISNIK SEMINARJA NOGOMETNA LIGA SOS 2019
Kraj:
Datum:
Ura:
Prisotni:

NNC NZS Brdo pri Kranju
19.4.2019
9:00
Priloga zapisnika

1.
2.
3.
4.
5.

Evalvacija sezone 2018
Povzetek konference SOEE
Predstavitev projekta Ženske na igrišča
Pravila nogometne lige SOS
Razpored po skupinah
a. Določitev organizatorja finala
b. Žreb skupin – LIVE ON FACEBOOK
c. Določitev organizatorjev turnirjev
6. Aktivnosti do konca leta
7. Uvod v praktični del
8. Praktični del – navajanje na žogo *
-1Domen je že pred seminarjem, poslal poročilo lanske sezone. Končna lestvica je izgledala
takole:
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-2Domen je predstavil povzetke konference SOEE iz Prage.

-3-

•
•
•
•

Spodbujanje žensk za nogomet
Sodelovanje na regijskih in pomoč na poligonu
Vsak pripelje na finale pokala eno punco
Vsak pripelje na finale sezone vsaj eno punco, da igrajo
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-4PRAVILA
Pravila v lahki obliki branja so bila prav tako poslana po mejlu.
Po dogovoru in ogled posnetkov smo bili enotni, da je pri izvajanju golavta potrebno le tega
dosledno izvajati z roko in golman ne sme vržti žoge čez sredino. Mora se prej odbiti ali se je
mora dotakniti igralec.
Pri točkovanju je prišlo do sprememb in sicer:
1. Točkovanje nogometne lige SOS
Razprava: Ali točkovanje ostane isto kot lani (prvenstveno tekmovanje)?
Prvenstveno tekmovanje
Na vsakem prvenstvenem tekmovanju igra vsaka ekipa proti vsem ostalim ekipam v skupini.
Na prvenstveni tekmi dobi zmagovalec tekme tri točke, poraženec pa nič točk. V primeru
neodločenega rezultata dobi vsaka ekipa eno točko. Uvrstitev ekipe na prvenstvenem
tekmovanju se določa na podlagi števila osvojenih točk, tako, da več točk pomeni boljšo
uvrstitev. V primeru, da imata dve ali več ekip v končni lestvici enako število točk, odločajo o
uvrstitvi rezultati njihovih medsebojnih tekem, in sicer se izdela lestvica, ki zajame le
medsebojne tekme teh ekip. V primeru enakega števila točk na tej lestvici odloča v zaporedju:
a) število doseženih točk iz medsebojnih srečanj,
b) boljše razmerje med doseženimi in prejetimi zadetki medsebojnih srečanj,
c) boljše razmerje med doseženimi in prejetimi zadetki v celotni lestvici,
d) več doseženih zadetkov v celotni lestvici,
d) Kazenski streli – NOVO?
e) žreb opravljen s strani enega izmed trenerjev – žreb se po potrebi izvede, če so tri ekipe
med seboj enakovredne. Imajo enako število točk in razmerje med doseženimi in prejetimi
zadetki. Potem se najprej streljajo kazenski streli in v primeru, da so ekipe še vedno
enakovredne (druga premaga drugo v krogu, tako da ni mogoče določiti boljšega) se izvede
žreb.
2. Nogometni čevlji in golenski ščitniki
Le z uporabo ustrezne opreme športniki lahko dobro in ustrezno sodelujejo na tekmovanjih ter
s tem tudi zmanjšajo možnosti za nastanek poškodb. Zato smo se prisotni dogovorili, da so na
tekmovanjih obvezni golenski ščitniki (zakriti z nogometnimi nogavicami). Nogometni čevlji za
umetno travo niso obvezni, vendar so zelo priporočeni.
3. Vmetavanje od vrat
Vmetavanje od vrat se izvede z roko. Vratar mora žogo vreči direktno izven kazenskega
prostora, vendar ne čez črto, ki označuje sredino igrišča. Vmetavanje je izvedeno pravilno, če
se žoga preden preide sredinsko črto dotakne tal ali se žoge dotakne kateri izmed igralcev na
igrišču. V primeru, da žoga ni bila vržena ven direktno iz vratarjevega prostora, se vmetavanje
ponovi.
4. Ponoven prijem žoge vratarja, ki mu je bila podana s strani soigralca
Vratar ne sme prijeti žoge z rokami, ki mu je bila podana s strani soigralca. Ker se naši igralci
s takšnim pravilom se niso srečali, se na začetku na storjeno napako ekipo in se posebej
vratarja, opozori. V primeru večkratne storjene napake, se dosodi indirektni prosti udarec za
nasprotno ekipo z mesta, kjer je do kršitve prišlo.
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5. Odboj od vratarja za čelno črto je kot
Če igralec ali vratar ekipe A odbije žogo za svojo čelno črto (kjer je gol in ne v gol), ekipa B
izvaja kot.
6. Izvajanje avta
Če igralec (ekipe A) izvaja avt in se žoge dotakne zgolj vratar (ekipe B) in se ob tem doseže
gol – gol ne velja.
OSTALO:
 V praksi je že nekaj časa, da trenerji pred začetkom tekme pripravijo ekipe ob robu igrišča,
katere potem sodnik odpelje na igrišče. Tam skupaj pozdravijo tribuno in se rokujejo med
seboj.
 FAIR PLAY TRENERJEV - Trener je odgovoren, za fair play rezultat. Če se vidi, da je ena
ekipa veliko boljša je odgovornost trenerja, da s taktiko zagotovi fair play rezultat.
 Trenerji naj spodbujajo pozdrav / rokovanje med igralci tudi po koncu tekme.
 Vsekakor ne smemo pozabiti na bistvo specialne olimpiade. Upošteva naj se načelo
postopnosti, ker so tudi nogometaši na različnih stopnjah poznavanja in igranja nogometa.
Tudi sodnika se pred tekmovanjem opomni naj sodi z višjo toleranco.
SODNIKI
NZS nam bo tudi v letošnjem letu še naprej pomagala pri organizaciji turnirjev (sodniki – le te
je potrebno predhodno seznaniti s specifiko naše populacije in pravili nogometne lige SOS).
NZS je potrebno dostaviti imena organizatorjev posameznih turnirjev skupaj s predlaganimi
termini turnirjev.
Čim prej je potrebno poslati razpis Domnnu, da naprej na NZS skordinira sodnike.
 Še naprej uporabljamo enotne zapisnike. Rezultate in zapisnike redno pošiljajte Domnu.
 ORGANIZATOR FINALA ZAGOTOVI POKALE ZA VSE EKIPE (TUDI 4 IN 5 MESTO!!! SAJ
JE TO ZA EKIPO VELIKA MOTIVACIJA IN POTRDILO ZA DELO.

SOFINACIRANJE LIGE SOS
Vsak turnir se ovrednoti s fiksnim zneskom 200,00 €.
Finalni turnir se sofinancira po metodologiji za enodnevna tekmovanja kot je navedeno v 3.
členu, prvi odstavek Pravilnika o sofinanciranju tekmovanj. Za enodnevna tekmovanja nameni
SOS organizatorju fiksen znesek v višini 300,00 €, ter variabilni del v višini 2,50 € na
tekmovalca udeleženega na tekmovanju.
Sofinancirani zneski tekmovanj (fiksni in variabilni) se lahko spremenijo na predlog IO, v kolikor
se spremni sofinanciranje s strani FIHO v višini več kot -5% ali +10% v primerjavi s preteklim
letom, dokončno pa spremembo potrdi OZ SOS.
Poleg sofinanciranja SOS zagotavlja organizatorju propagandne materiale SOS, kot so:
• zastava SOS (vodja regije),
• transparenti SOS in pokroviteljev,
• promocijski plakati za oglaševanje tekmovanja,
• objavo tekmovanja na spletni strani SOS in na Facebook strani SOS
• medalje.
NOVOST V LETOŠNJEM LETU je zaradi zahtev sofinancerja tekmovanj FIHO fundacije ta,
da bomo morali celoten delež sofinanciranja plačati NEPOSREDNO DOBAVITELJU in ne več
vam kot lokalnemu programu/organizatorju! Ker bo to prvo leto, se bomo, verjamem, še vsi
malo lovili, načeloma pa bo šlo nekako tako, da se boste z dobaviteljem/dobavitelji dogovorili,
da po obračunu in oddani dokumentaciji izstavijo del računov na nas.
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-5Razpored po skupinah – opravljen je bil žreb skupin. Najprej v tretji skupini, kjer so bili trenerji
enotni glede ekip.

1
2
3
4
5

SKUPINA 3
VDC POSTOJNA-ENOTA CERKNICA
VDC NOVO MESTO
VDC SOŽITJE PTUJ
DRUŠTVO SOŽITJE MEŽIŠKE DOLINE
CENTER JANEZA LEVCA OEE JARŠE

Med ostalimi osmimi ekipami, sta bili na podlagi lanskih rezultatov razdeljeni v različni skupini
najbolje uvrščeni ekipi A1 in B1. B2 je bil določen, saj ekipa prihaja iz istega VDC-ja. Med
ostalimi je bil izveden žreb in sicer v živo na FB.

A1
A2
A3
A4

POMLADANSKI IN JESENSKI TURNIR
SKUPINA A
SKUPINA B
B1 VDC MURSKA SOBOTA
VDC TONČKE HOČEVAR - ORANŽNI
B2 VDC TONČKE HOČEVAR - ZELENI
VDC ŽELVA D.O.O.
B3 CUDV ČRNA NA KOROŠKEM
CUDV DOBRNA
B4 ZASAVSKI VDC
CUDV RADOVLJICA
FINALE - NNC NZS BRDO PRI KRANJU
SKUPINA 1
SKUPINA 2
1 uvrščeni A
1 uvrščeni B
2 uvrščeni A
2 uvrščeni B

3 uvrščeni A
3 uvrščeni B
4 uvrščeni A
4 uvrščeni B

Ekipe v skupini A in B odigrajo pomladanski in jesenski turnir. Na podlagi točkovanja
se naredi lestvica. V 1.Skupino napredujejo najboljši uvrščeni ekipi iz A in B skupine.
Tretje in četrto uvrščeni na finalu igrata v 2. skupini.
Po debati je bilo odločeno, da se točk NE PRENAŠA na zaključni turnir.
Organizatorji finala še ni določen. Po pomladanskih turnirjih Domen pozove ekipe, saj je bilo
dorečeno, da se o organizaciji trenerji posvetujejo z vodstvi organizaciji od kjer prihajajo.
 Domen pove, da naj se na turnirje in predvsem na finale ne pride zadnjo minuto, ampak
prej, da se pomaga pri postavitvi igrišča, …itd…
 Rajko pove, da je za finale na voljo vsa infrastruktura in potrebni pripomočki za izvedbo
finala. Zagotoviti je potrebno samo ljudi, ki delajo
Za turnirje so organizatorji označeni z barvo:

organizator pomladanskega turnirja
organizator jesenskega turnirja
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-6PREDVIDENE AKTIVNOSTI DO KONCA LETA:
- Priprave 2019 – že realizirano
- Seminar 19.4.2019 – NNC NZS Brdo pri Kranju
- Nogometni poligoni na regijskih igrah za dekleta
o 8.5. Tolmin OŠ Franceta Bevka
o 15.5. Vrhnika VDC Vrhnika-Idrija
o 18.5. Kranj OŠ Helene Puhar
o 22.5. Lendava Dvojezična OŠ II
o 25.5. Žalec II. OŠ
- Poligoni tudi na turnirjih – aktivno vabiti dekleta…
- SODELOVANJE NA FINALU POKALA - 29.5.2019 – CELJE
- Grassroots dan v tednu med 23-30. september 2019
- Finale pokala v oktobru v NNC NZS
- Ogledi tekem reprezentance

SODELOVANJE SOS - NZS
Nadaljujemo z odličnim sodelovanjem z NZS. To se je pokazalo že z organizacijo seminarja
v NNC NZS Brdo pri Kranju.
Predvideno je sodelovanje na finalu pokala NZS, ki bo predvideno v maju (30.5.2019 –
CELJE).
Ogledi reprezentančnih tekem.
in še aktivnosti, ki se pokažejo tekom sezone.
-7Vsi udeleženci so prejeli gradivo za praktični del, ki pa bo tudi poslan skupaj z zapisnikom.
Praktični del je potekal na igrišču.

ZAPISAL
Domen Pociecha
glavni trener za nogomet pri SOS.
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