
1.    Turnir se održava za kategorije Limača (U-10 i U-11) i Zagića (U-8 i U-9)
 

2.   Pravo nastupa imaju dječaci rođeni 2011. godine i mlađi (kategorija Limači) i dječaci rođeni 2013. godine i mlađi (kategorija Zagići).
 

3.   Na turniru u pojedinoj kategoriji sudjeluje najmanje 16, a najviše 24 kluba raspoređenih u 4 skupine 
(u slučaju većeg broja prijavljenih momčadi, broj momčadi u grupi će se povećati). 

 
4.   Svaki klub može prijaviti maksimalno 15 igrača (nogometaša).

 
5.   Svaki igrač momčadi mora imati sportsku ili osobnu iskaznicu putem kojih se vrši identifikacija igrača, te ih predočiti ukoliko ih organizator, predstavnik

ili trener protivničke momčadi traži na uvid.
 

6.   Pravo nastupa za pojedinu momčad na turniru imaju i igrači iz drugog kluba sa valjanom sportskom iskaznicom (do 3 igrača).
 

7.   Igrač koji je nastupio za pojedinu momčad na turniru ne može nastupiti za neku drugu momčad.
 

8.   Prije prve utakmice trener ili predstavnik moraju predati popis i brojeve igrača svoga kluba i ne mijenjati ga do završetka turnira.
 

9.   Za svaku momčad za vrijeme utakmice u polju mogu nastupiti osam igrača i vratar u kategoriji Limača (8+1),  odnosno šest igrača i vratar u kategoriji
Zagića (6+1).

 
10.   Utakmice se igraju na 3 terena, na polovicama glavnog igrališta i pomoćnom igralištu po propozicijama terena za kategorije U9 i U11 te po pravilima

nogometne igre.  U svim kategorijama izmjene igrača su leteće te zbog izmjena sudac ne zaustavlja igra. 
 

11.   Sve utakmice počinju u vrijeme koje je zakazano u rasporedu natjecanja, neće se tolerirati kašnjenje i čekanje ekipe. Ekipa koja se ne pojavi na terenu
gubi utakmicu 3:0. Ukoliko se ni jedna ekipa ne pojavi na terenu objema ekipama se oduzima po jedan bod. Komisija turnira može zbog više sile ili

opravdanih razloga promijeniti termin odigravanja utakmice uz pristanak protivnika ekipe koja kasni.
 

12.   Za kategorije Zagića i Limača utakmice po skupinama, utakmice četvrtfinala te utakmice u završnom dijelu turnira igraju se 1x20 minuta, bez
zaustavljanja vremena,

a o produženom vremenu utakmice odlučuje sudac. 
 

13.   U nastavak natjecanja (četvrtfinale) plasiraju se dvije prvoplasirane momčadi u skupinama 
(moguća promjena ovisi o broju prijavljenih momčadi).

 
14.   Kriterij za određivanje plasmana za dvije momčadi u skupinama je:

•   broj bodova
•   međusobni susret

•   gol razlika
•   veći broj postignutih golova

•   ždrijeb
 

15.   Posljednji kriterij je ždrijeb koji se odvija pred 2 predstavnika svake momčadi, provodi ga direktor turnira, a izvlačenje izvršava jedan od članova Komisije
turnira. Prolaz ostvaruju prva ili prve dvije izvučene momčadi. 

 
16.   Ukoliko utakmica za plasman završi bez pobjednika izvode se deveterci, na način da ih izvode po troje igrača iz svake momčadi. Ukoliko nakon toga i
dalje bude neodlučan rezultat, po jedan deveterac za svaku ekipu izvodit će odabrani igrač do konačnog razrješenja pobjednika (odabrani igrač može biti

jedan od igrača koji su već pucali u raspucavanju). Ukoliko nakon pucanja 3 serija jedanaesteraca bude nerješen rezultat, po jedan jedanaesterac do odluke
pobjednika imaju pravo pucati svi igrači koji su završili utakmicu. 

 
17.    Sudac ne dodjeljuje kartone, ali smije tražiti izmjenu igrača zbog nesportske igre ili ponašanja, te isti igrač nema pravo vraćanja u igru do kraja

utakmice, ali može igrati sljedeću utakmicu. Pravilo vrijedi za sve kategorije. 
 

18.   Sve žalbe vezane uz utakmicu moraju se prijaviti odmah nakon završetka utakmice.
 

19.   Komisija turnira bira "Dream-Team" najbolju momčad od 6+1 igrača u kategoriji Zagića odnosno 8+1 u kategoriji Limača
 

20.   Komisija turnira bira najboljeg vratara, najboljeg napadača i najboljeg igrača.
 

21.   U slučaju nastupa događaja koji nije propisan ovim propozicijama turnirska komisija je ovlaštena za donošenje tumačenja koje će se smatrati dopunom
propozicija.

 
22.   Komisija turnira biti će objavljena prije početka turnira.

 
23.   Organizator turnira nije odgovoran u slučaju ozljede igrača, izgubljene ili ukradene imovine igrača.

 
24.   Prijavom momčadi na turnir, klub prihvaća propozicije natjecanja.

PROPOZICIJE NATJECANJA - 1. KRALJEVEC KUP - NOGOMETNI TURNIR


