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1. TEKMOVANJE
Tekmovanje poteka ekipno in sicer v mešani konkurenci. Igra se po prirejenih pravilih Zveze namiznega
nogometa Slovenije.
2. SESTAVA EKIPE
Ekipa šteje dva igralca in možnost rezervnega igralca. Menjava lahko vstopi v igro le ob prekinitvi –
doseženem/prejetem golu.
3. POTEK TEKMOVANJA
ZARADI NEMOTENEGA POTEKA TEKMOVANJA, JE DOLŽNOST VSAKE EKIPE NJIHOVA STALNA
PRISOTNOST NA TEKMOVALNEM PROSTORU POSAMEZNE PANOGE!
Tekmovanje poteka po švicarskem sistemu, kjer vsaka ekipa odigra vsaj 5 tekem do 7 golov brez razlike.
Švicarski sistem:
Sistem tekmovanja, kjer se prvi krog srečajo naključni pari preko žreba računalnika takoj ob pričetku
turnirja. Vsi kasnejši krogi pa se odvijajo tako, da se srečujejo ekipe, ki so si skupaj na lestvici. Torej če
je ekipa neporažena, bo srečala neporaženo ekipo, če pa ima npr. 3 zmage in en poraz bo srečala
nekoga sebi enakega. S tem se pridobi uvrstitev vsake ekipe od prvega do zadnjega mesta.
4. OPREMA
Organizator priskrbi namizne nogomete in žogice.
5. VRSTNI RED EKIP
Tekmovalci morajo sami slediti tekmovanju, saj natančnega časa odigravanja dvobojev ni mogoče
predvideti. Ekipa, ki je bila klicana na mizo in v roku 3.minut ni prisotna, izgubi tekmo z rezultatom 7:2.
Izvajanje sredine – začetek igre se prične z metom žogice v igrišče. Prvo izvajanje sredine- met, določi
žreb s kovancem ali žogico. Vsako naslednje izvajanje pripada ekipi, ki je prejela gol.
Žogica, ki pade v gol in se vrne na igralno površino, se šteje kot zadetek.
Žogica se razglasi za mrtvo žogico, ko se popolnoma ustavi in ni v dosegu nobene igralne figure. Če se
žogico proglasi za mrtvo kjer koli med petkama, jo pri petki v igro vrne ekipa, ki je žogico zadnja
servirala s sredine. Če se žogico razglasi za mrtvo med golom in petko, se jo vrne v igro pri dvojki, ki je
najbližje mrtvi žogici.
Strel s palice s petimi igralci je dovoljen.

Vrtenje ni dovoljeno.
»Žaganje«, premikanje in vzdigovanje mize ni dovoljeno.
6. SPLOŠNA PRAVILA
Vodje ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja oddati vodji tekmovanja uradni seznam
igralcev, potrjenih s strani podjetja.
Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz. sodnikov, dokazati svojo
istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih
dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.
Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja za
poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren
vodja vsake tekmovalne ekipe. Igralci se morajo, v primeru pritožbe, izkazati z osebnim dokumentom.
Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.
7. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanje sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.

