ZIMSKA LIGA BAZA
2022/23

PRIJAVA IN LOKACIJA
Zimska liga BAZA 2022/23, se bo odvijala v športni dvorani Baza na
Pesarski cesti 12. Ljubljana – Štepanjsko naselje.
Za vse informacije na voljo mail naslov: ziga.staric@bazasporta.si ali
kontaktna številka:
051 377 664.

PRIJAVNINA:
• Ob prijavi ekipe letnik 2016 znaša 80€ na ekipo.
• Ob prijavi ene ekipe (letnik 2015,2014 ali 2013) znaša 250€
• Ob prijavi dveh ali več ekip 220€ na ekipo.
• Ob prijavi treh ekip, ekipa letnik 2016 brezplačno.
Prosimo, da nam ob prijavi sporočite podatke o plačniku prijavnine.
Račun boste prejeli na vaš mail naslov.

ŠTEVILO MEST JE OMEJENO!
www.bazsporta.si

PRAVILA IN TERMINI TEKEM
Prijave potekajo za selekcije:
U-7 (letnik 2016)
U-8 (letnik 2015)
U-9 (letnik 2014)
U-10 (letnik 2013)
SELEKCIJA U-7 igra 4:4 po širini igrišča na gole
velikosti 2m x 1m. Igralni čas 1x20min
REZULTAT SE NE BELEŽI, SODNIKOV NI, IGRA SE Z ŽOGO
VELIKOSTI 4.
Vsi igralci prejmejo priznanja!
SELEKCIJI U-8, U-9 in U-10 igrata 6:6 (5 igralcev+1 vratar),
Na celotnem igrišču 40m x 20m na rokometne gole.
NOVO!! SELEKCIJA U-8 IGRA NA ODBOJ PO DOLŽINI AUT
LINIJE.
REZULTATI SE BELEŽIJO, VODI SE LESTVICA, TEKME VODIJO
SODNIKI.
IGRA SE Z ODBOJNO ŽOGO VELIKOSTI 4.
Najboljši prejmejo nagrade ( pokali, medalje, priznanja ).

Termini zimske lige Baza:
12.-13.11.22
19.-20.11.22
26.-27.11.22
03.-04.12.22
07.-08.01.23
14.-15.01.23
21.-22.01.23
28.-29.01.23
18.-19.02.23
25.-26.02.23
04.-05.03.23
11.-12.03.23
18.-19.03.23
25.-26.03.23

PRAVILA V ZIMSKI LIGI BAZA
U-7 letnik 2016
Namen zimske lige za selekciji U7 je, da imajo otroci možnost odigrati veliko število tekem proti različnim
ekipam. Rezultat se ne beleži!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Način igranja je 4:4.
Igra se z odbojno žogo velikost 4.
Velikost golov 2mx1m.
Igralni čas 1x20 min.
Menjave so leteče.
Igra se na 2 igriščih ( 1 in 2 ), ki sta ograjena z pregradami. V kolikor žoga zapusti ograjeno igrišče igralec igro
nadaljuje z nogo.
Na začetku tekme in v primeru zadetka se igra začne na sredini igrišča.
Na tekmi sodite trenerji sami. Prosili bi vas, da v igro posežete le če bo to res potrebno, drugače pustimo čim več
neprekinjene igre.
V dvorani bo vedno prisoten predstavnik organizatorjev zimske lige, tako da se boste lahko z vprašanji obrnili na
njega.
Vsaka ekipa bo imela določeno mesto na tribuni, kjer se bo lahko preoblekla in pustila svojo opremo.
Prosimo vas, da otroci v dvorani igrajo samo v čistih supergah namenjenih za dvorano! Vnos hrane v dvorano bo
prepovedan.

ZAHVALJUJEMO SE VAM, DA STE DEL ZIMSKE LIGE BAZA 2022/23

PRAVILA V ZIMSKI LIGI BAZA
U-8 letnik 2015
U-9 letnik 2014 in U-10 letnik 2013
Namen zimske lige za selekciji U-8, U9 in U10 je ne glede na to, da na tekmah beležimo rezultat predvsem ta, da
imajo igralci možnost igrati z različnimi ekipami v duhu fair play-a!
•

•
•
•
•
•
•
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•

Vsaka ekipa lahko prijavi do 12 igralcev. Klubom, ki imajo v tekmovanju prijavljenih več ekip ni dovoljeno igralce
premikati iz ene ekipe v drugo. Vsaka ekipa bo na začetku tekmovanja oddala seznam igralcev, ki bodo ekipo
zastopali skozi celotno tekmovanje, razen v posebnih primerih, kar pa bo stvar dogovora.
Način igranja je 5+ vratar
Igra se z odbojno žogo velikost 4.
Rokometni goli.
Igralni čas 1x20 min
Menjave so leteče.
V primeru gol-aut-a vratar žoge ne sme poslati preko sredine igrišča. Gol-aut se izvaja z nogo. Vratar žoge, ki mu jo
soigralec med igro poda, ne sme prijeti z roko.
Aut se izvaja z nogo. PRI U-8 SE IGRA NA ODBOJ VZDOLŽ AUT LINIJE! V kolikor žoga preskoči pregrado se na tistem
mestu igra nadaljuje z nogo.
V primeru prekrška se mora nasprotni igralec od žoge umakniti na 3m.
V primeru hujšega prekrška se igralca izključi za 2 min. Ekipa igra brez enega igralca do izteka 2 min ali do prejetega
zadetka.
Na začetku tekme in v primeru zadetka se igra začne na sredini igrišča.
Čas se tekom tekme ne ustavlja.

•

•
•
•

Ekipa za zmago prejme 3 točke za neodločen rezultat 1 točko. Na koncu lige v primeru osvojenega istega števila
točk odloča najprej gol razlika, nato medsebojna tekma, v primeru, da sta ekipi še vedno izenačeni bo odločil
žreb.
V dvorani bo vedno prisoten predstavnik organizatorjev zimske lige, tako da se boste lahko z vprašanji obrnili na
njega.
Vsaka ekipa bo imela določeno mesto na tribuni, kjer se bo lahko preoblekla in pustila svojo opremo.
Prosimo vas, da otroci v dvorani igrajo samo v čistih supergah namenjenih za dvorano! Vnos hrane v dvorano
bo prepovedan.

ZAHVALJUJEMO SE VAM, DA STE DEL ZIMSKE LIGE BAZA 2022/23

PRIJAVNICA
EKIPA:
TRENER:
PREDSTAVNIK EKIPE:
KONTAKTNA ŠTEVILKA:
MAIL NASLOV:
Seznam igralcev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

