
KUP TEHNIČKOG FAKULTETA – PROPOZICIJE NOGOMETNOG TURNIRA 
STUDENTSKO SPORTSKO DRUŠTVO NO LIMIT 

 
Članak  1. 
Lopta je: 

 okrugla 
 izrađena od kože ili drugog pogodnog materijala; 
 opsega ne većeg od 64 cm niti manjeg od 62 cm; 
 teška ne manje od 400 g niti više od 440 grama na početku utakmice; 
 pritiska 0,4 - 0,6 atmosfera (od 400 do 600 g/cm2) na razini mora.  

 
Članak  2. 
Natjecanje se igra u muškoj konkurenciji. Natjecanje se igra u dvije konkurencije, studentskoj i profesorskoj.  
 
Članak  3. 
Natjecenje se igra u dvije faze, prvo je razigravanje po skupinama, nakon toga se igra četvrtfinale, polufinale, 
finale. U studentskoj konkurenciji imamo 5 sukpina po tri ekipe od kojih u četvrtfinale idu pobjednici skupina (5) 
plus 3 najbolje drugo plasirane momčadi. U profesorskoj konkurenciji imamo 2 skupine po 3 ekipe i 1 skupinu po 
4 ekipe. U četvrtfinale se plasiraju prva dva iz svake skupine (6) plus dvije najbolje trećeplasirane ekipe. U ovoj 
kategoriji dvije ekipe će ispasti iz natjecanja. 
 
Članak  4. 
Za pobjedu se dobiva 3 boda, za nerješen susret 1 bod, za poraz 0 bodova, a za neodigran ili nedovršen susret 
oduzima se 1 bod. 
 
Članak 5. 
Redoslijed u skupini se određuje redom kako slijedi: 

 broj osvojenih bodova 
 rezultat međusobnog susreta 
 gol razlika 
 broj ukupno postignutih golova 
 ždrijeb 

 
Članak 6. 
Utakmica se igra 10 minuta prljavog vremena. 
 
Članak 7. 
U svakom poluvremenu ekipa nema time-out. Stanke između utakmica nema. Čekanja nema, utakmice moraju 
početi na vrijeme. 
 
Članak 8. 
Utakmicu igraju dvije momčadi. Svaka se sastoji od najviše pet igrača, od kojih je jedan vratar. 
Postupak zamjene 
Zamjene se mogu koristiti na svakoj utakmici koja se igra prema pravilima službenog natjecanja na razini FIFA-e, 
konfederacije ili saveza. Najveći je broj dopuštenih zamjena sedam. Broj zamjena tijekom utakmice je 
neograničen. Zamijenjeni se igrač može vratiti na igralište kao zamjena za drugog igrača.  
Zamjena se obavlja bilo kada je lopta u igri ili izvan igre i na nju se primjenjuju slijedeći uvjeti: 

 Igrač koji napušta igralište mora to učiniti u vlastitom području za zamjene. 
 Igrač koji ulazi na igralište mora to također učiniti u vlastitom području za zamjene, ali tek kada je igrač 

koji napušta igralište potpuno prešao uzdužnu crtu. 
 

Zamjenski igrač podliježe ovlasti i odlukama suca, bez obzira na to je li pozvan u igru ili ne. Zamjena je dovršena 
kada zamjenski igrač stupi na igralište. Od tog trenutka on postaje aktivni igrač, a igrač kojeg zamjenjuje to 
prestaje biti. 



Vratar može zamijeniti mjesto s bilo kojim drugim igračem. 
Članak 9. 
Ako za vrijeme dok se obavlja zamjena zamjenski igrač ude na igralište prije nego sto ga je potpuno napustio 
igrač kojeg zamjenjuje: 

 igra se zaustavlja; 
 igrača kojeg se zamjenjuje upućuje se da napusti igralište; 
 zamjenski se igrač opominje i pokazuje mu se žuti karton; 
 igra se nastavlja neizravnim slobodnim udarcem koji izvodi protivnička momčad s mjesta na kojem 

se lopta nalazila u trenutku kad je igra prekinuta. Međutim, ako se lopta nalazila unutar kaznenog 
prostora, izvodi se neizravni slobodni udarac s crte kaznenog prostora, na mjestu najbližem onom 
mjestu na kojem se lopta nalazila u trenutku kad je igra zaustavljena. 

 
Ako za vrijeme dok se obavlja zamjena zamjenski igrač ude na igralište ili ga napusti igrač kojeg se zamjenjuje na 
mjestu izvan područja za zamjene: 

 igra se zaustavlja; 
 opominje se igrač koji je učinio prekršaj i pokazuje mu se žuti karton; 
 igra se nastavlja neizravnim slobodnim udarcem koji izvodi protivnička momčad s mjesta na kojem se 

lopta nalazila u trenutku prekida igre. međutim, ako se lopta nalazila unutar kaznenog prostora, izvodi se 
neizravni slobodni udarac s crte kaznenog prostora, na mjestu najbližem onom mjestu na kojem se lopta 
nalazila u trenutku kad je igra prekinuta. 

 
Članak 10. 
Na početku utakmice svaka momčad mora imati pet igrača. Ako u slučaju isključenja igrača ostane manje od tri 
igrača, manje od tri igrača (uključujući vratara) u bilo kojoj momčadi, utakmica se mora prekinuti. 
 
Članak 11. 
Prekršaji i nesportsko ponašanje kažnjavaju se na sljedeći način: 
Izravni slobodni udarac 
Izravni slobodni udarac dosuđuje se u korist protivničke momčadi ako igrač učini jedan od sljedećih šest 
prekršaja na način koji sudac smatra neopreznim, nesmotrenim ili kod kojih je korištena prekomjerna snaga: 

 udari ili pokuša nogom udariti protivnika; 
 podmetne ili pokšsa podmetnuti nogu protivniku; 
 skoči na protivnika; 
 nasrne na protivnika, čak i ramenom; 
 udari ili pokuša udariti protivnika; 
 gurne protivnika. 
 

Izravni slobodni udarac takoner se dosuđuje u korist protivničke momčadi ako igrač učini neki od sljedećih četiri 
prekršaja: 

 drži protivnika; 
 pljune na protivnika; 
 uklizava s namjerom da igra loptom u trenutku kada loptom igra ili njome pokušava igrati protivnik 

(klizeći start), osim u slučaju vratara u vlastitom kaznenom prostoru, te pod uvjetom da on ne igra 
bezobzirnim i opasnim načinom ili se koristi prekomjernom silom; 

 namjerno igra rukom, osim u slučaju vratara u njegovom kaznenom prostoru. 
 

Izravni slobodni udarac se izvodi s mjesta na kojem je prekršaj počinjen, osim ako je dosuđen slobodni udarac u 
korist obrambene momčadi u vlastitom kaznenom prostoru. U tom slučaju slobodni udarac se može izvesti s bilo 
kojeg mjesta unutar kaznenog prostora. 
Navedeni prekršaji su akumulirani prekršaji. 
 
Članak 12. 
Kazneni se udarac dosuđuje ako igrač učini bilo koji od navedenih prekršaja unutar svog kaznenog prostora, bez 
obzira na mjesto na kojem se lopta nalazila, ali pod uvjetom da je lopta u igri. 



 
Članak 13. 
Neizravni slobodni udarac dosuđuje se u korist protivničke momčadi ako vratar učini jedan od sljedećih prekršaja: 

 nakon sto se oslobodio lopte, ponovno primi loptu od svog suigrača, a da prethodno nije prešla središnju 
crtu, ili da je njome igrao ili ju je dotaknuo protivnički igrač; 

 ako dotakne ili kontrolira loptu rukama nakon sto mu ju je namjerno nogom uputio njegov suigrač; 
 ako dotakne ili kontrolira loptu rukama nakon sto mu ju je izravno dodao iz ubacivanja nogom njegov 

suigrač; 
 ako dotakne ili kontrolira loptu rukama ili stopalima na svojoj polovini igrališta dulje od četiri sekunde. 

 
Neizravni slobodni udarac, koji se izvodi s mjesta na kojem je prekršaj učinjen, također se dosuđuje u korist 
protivničke momčadi ako po mišljenju suca igrač: 

 igra na opasan način; 
 namjerno ometa protivničkog igrača u napretku; 
 onemogućava vratara da se oslobodi lopte iz svojih ruku; 
 učini neki drugi prekršaj koji nije naveden u Pravilu 12, a zbog kojeg se igra zaustavlja radi 

opominjanja ili isključenja igrača. 
 

Neizravni slobodni udarac izvodi se s mjesta na kojem je prekršaj počinjen, osim ako je prekršaj počinjen unutar 
kaznenog prostora. U tom će se slučaju neizravni slobodni udarac izvesti s crte kaznenog prostora s točke koja je 
najbliža mjestu gdje je prekršaj počinjen. 
 
Članak 14. 
Prekršaji za opomenu 
Igrač se opominje i pokazuje mu se žuti karton ako počini neki od sljedećih prekršaja: 

 nesportski se ponaša; 
 negoduje riječima ili pokretima; 
 opetovano krši Pravila igre; 
 odugovlači s nastavkom igre; 
 ne poštuje potrebnu udaljenost kada se igra nastavlja udarcem iz kuta, 
 ubacivanjem nogom, slobodnim udarcem ili vratarovim ubacivanjem lopte; 
 stupi ili ponovo ude na igralište bez odobrenja suca ili ne poštuje postupak zamjena; 
 namjerno napusti igralište bez odobrenja suca. 
 

Članak 15. 
Prekršaji za isključenje 
Igrač se isključuje s igrališta i pokazuje mu se crveni karton ako učini jedan od sljedećih prekršaja: 

 kriv je zbog ozbiljne prekršajne igre; 
 kriv je zbog nasilnog ponašanja; 
 pljune na protivnika ili neku drugu osobu; 
 onemogućava protivničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka 

namjerno dodirujući loptu rukom (rukama) (ne odnosi se na vratara unutar njegovog kaznenog 
prostora); 

 onemogućuje izglednu priliku za postizanje pogotka protivničkom igraču, koji se kreće prema 
njegovim vratima, prekršajem, koji se kažnjava slobodnim ili kaznenim udarcem; 

 služi se drskim ili pogrdnim ili uvredljivim izrazima; 
 dobije drugu opomenu na istoj utakmici. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Članak 16. 
lsključeni igrač ne može ponovo ući u igru, niti može sjediti na klupi za zamjenske igrače. Zamjenski igrač može 
ući u igralište nakon isteka pune dvije minute nakon isključenja njegovog suigrača, osim ako je postignut pogodak 
prije isteka te dvije minute i pod uvjetom da mu je to odobrio mjeritelj vremena. U tom slučaju, primjenjuje se 
sljedeće: 

 ako 5 igrača igra protiv 4 i momčad s većim brojem igrača postigne pogodak, momčad sa samo 4 
igrača može se popuniti petim; 

 ako obje momčadi igraju sa po 4 igrača i bude postignut pogodak, obje momčadi ostaju s jednakim 
brojem igrača; 

 ako igra 5 igrača protiv 3 ili 4 protiv 3, i momčad s većim brojem igrača postigne pogodak, momčad 
sa 3 igrača može se popuniti samo jednim igračem; 

 ako obje momčadi igraju sa po 3 igrača i bude postignut pogodak, obje momčadi ostaju s jednakim 
brojem igrača; 

 ako momčad s manjim brojem igrača postigne pogodak, igra se nastavlja bez promjene broja 
igrača. 

 
Članak 17. 
Akumulirani prekršaji 
Su oni koji se kažnjavaju izravnim slobodnim udarcem navedenim u Pravilu 12. Prvih pet akumuliranih prekršaja 
koje je počinila svaka momčad tijekom svakog poluvremena bilježe se u sažetku utakmice. 
 
Članak 18. 
Položaj kod slobodnog udarca 
Kod prvih pet zabilježenih akumuliranih prekršaja svake momčadi tijekom svakog poluvremena: 
Igrači protivničke momčadi mogu postaviti obrambeni zid kao obranu od slobodnog udarca. 
Svi protivnički igrači nalaze se najmanje 5 m od lopte, sve dok ona nije u igri. Pogodak se može postići izravno iz 
slobodnog udarca u protivnička vrata. Počevši od šestog akumuliranog prekršaja zabilježenog kod svake 
momčadi tijekom svakog poluvremena: 
Igrači protivničke momčadi ne mogu postaviti obrambeni zid kao obranu od slobodnog udarca. Igrač koji izvodi 
udarac mora se ispravno identificirati. Vratar mora ostati unutar svog kaznenog prostora, najmanje 5 m od lopte. 
Svi ostali igrači na igralištu moraju se nalaziti iza zamišljene crte koja je u razini s loptom i paralelna s poprečnom 
crtom, te izvan kaznenog prostora. Moraju biti udaljeni 5 m od lopte i ne smiju ometati igrača koji izvodi slobodni 
udarac. Niti jedan igrač ne smije prijeći tu zamišljenu crtu dok lopta nije dotaknuta ili njome nije igrano. 
 
Članak 19. 
Postupak (kod šestog i svakog narednog akumuliranog prekršaja) 
Igrač koji izvodi slobodni udarac mora nogom udariti loptu s namjerom da postigne 
pogodak i ne može je dodati drugom igraču. Kada je slobodni udarac izveden, niti jedan igrač ne može dotaknuti 
loptu dok je ne dotakne vratar ili se ona ne odbije od stupova vrata ili grede, ili ne izađe izvan igrališta. Ako igrač 
počini šesti prekršaj svoje momčadi u protivničkoj polovini igrališta ili u svojoj polovini ispred zamišljene crte 
paralelne sa središnjom crtom i koja prolazi kroz drugu točku za izvođenje kaznenog udarca na 10 m od 
poprečne crte, slobodni ce se udarac izvesti s te druge točke za izvonenje kaznenog udarca. Druga točka za 
izvođenje kaznenog udarca opisana je u Pravilu 1. Slobodni udarac ce se izvesti u skladu s odredbama odjeljka 
"Položaj kod slobodnog udarca". 
Ako igrač počini "šesti prekršaj svoje momčadi na vlastitoj polovini igrališta, između crte koja označava 10 m i 
poprečne crte, ali izvan kaznenog prostora, momčad kojoj je dosuđen slobodan udarac može odabrati hoće li 
udarac izvesti s druge točke za izvođenje kaznenog udarca ili s mjesta na kojem je prekršaj počinjen. Mora se 
omogućiti dodatno vrijeme kako bi se izveo slobodni udarac na kraju svakog poluvremena ili na kraju svakog 
produžetka. 
 
 
 
 
 



 
Članak 20. 
Kazneni udarac 
Kazneni se udarac dosuđuje protiv momčadi koja unutar vlastitog kaznenog prostora počini neki od prekršaja za 
koji se dosuđuje izravni slobodni udarac, a dok je lopta u igri. Pogodak se može postići izravno iz kaznenog 
udarca. Mora se omogućiti dodatno vrijeme kako bi se izveo kazneni udarac nakon završetka svakog 
poluvremena. 
 
Članak 21. 
Položaj lopte i igrača  
Lopta se postavlja na oznaku za izvođenje kaznenog udarca, igrač koji izvodi kazneni udarac se identificira. 
Vratar koji brani kazneni udarac dok lopta nije udarena nogom, ostaje na svojoj poprečnoj crti, licem prema igraču 
koji izvodi udarac, između stupova vrata Ostali igrači, osim igrača koji izvodi udarac, nalaze se: 

 na igralištu; 
 izvan kaznenog prostora; 
 iza ili pokraj točke označene za izvonenje kaznenog udarca; 
 najmanje 5 m od točke označene za izvonenje kaznenog udarca. 

 
Članak 22. 
Igrač koji izvodi kazneni udarac udara loptu prema naprijed. Ne smije loptom igrati po drugi puta dok je ne 
dotakne drugi igrač. Lopta je u igri kada je udarena nogom i kada se pomakne prema naprijed. Kada se kazneni 
udarac izvodi u regularnom trajanju igre ili kada je vrijeme produženo u poluvremenu ili nakon utakmice radi 
izvođenja ili ponovnog izvođenja kaznenog udarca, pogodak ce se priznati ako, prije nego sto prijene izmenu 
stupova vrata i ispod prečke: 
lopta dodirne jedan ili oba stupa vrata i/ili prečku i/ili vratara 
 
Članak 23. 
Ako igrač momčadi koja se brani učini povredu ovog Pravila: 

 udarac se ponovno izvodi ako nije postignut pogodak. 
 udarac se ne ponavlja ako je postignut pogodak. 
 

Ako suigrač igrača koji izvodi udarac učini povredu ovog Pravila igre: 
 udarac se ponovno izvodi ako je postignut pogodak. 
 udarac se ne ponavlja ako pogodak nije postignut. 
 

Ako igrač koji izvodi udarac učini povredu ovog Pravila igre nakon sto je lopta u igri: 
 dosuđuje se neizravni slobodni udarac u korist protivničke momčadi, koji ce se izvesti s mjesta na 

kojem je prekršaj počinjen, osim ako prekršaj nije počinjen unutar kaznenog prostora. Tada ce se 
neizravni slobodni udarac izvesti s crte kaznenog prostora s točke najbližoj mjestu na kojem je 
prekršaj počinjen. 

 
Članak 24. 
Ubacivanje lopte od strane vratara 
Ubacivanje lopte od strane vratara način je nastavka igre. Pogodak se ne može postići izravno vratarovim 
ubacivanjem lopte. 
Ubacivanje lopte po vrataru dosuđuje se kada: 
cijela lopta prijene preko poprečne crte, bilo po tlu ili zrakom, a posljednje je dotakla igrača momčadi koja je u 
napadu, a pogodak nije postignut u skladu s Pravilom 11. 
 
Članak 25. 
Vratar momčadi koja se brani ubacuje loptu s bilo kojeg mjesta unutar kaznenog prostora. Protivnički igrači 
moraju biti izvan kaznenog prostora dok lopta ne bude u igri. Vratar ne smije ponovo igrati loptom dok je ne 
dotakne neki drugi igrač ili dok ne prijene središnju crtu. Lopta je u igri kada je ubačena izravno izvan kaznenog 
prostora. 



 
Članak 26. 
Ako lopta nije izravno ubačena preko kaznenog prostora: 

 vratarovo se ubacivanje lopte ponavlja. 
 

Ako nakon sto je lopta u igri, vratar po drugi put dotakne loptu prije nego sto ju je dotaknuo neki drugi igrač ili je 
prešla središnju crtu dosuđuje se neizravni slobodni udarac u korist protivničke momčad, koji se izvodi s mjesta 
na kojem je prekršaj počinjen, osim ako prekršaj nije počinjen u kaznenom prostoru. U tom se slučaju neizravni 
slobodni udarac izvodi na crti kaznenog prostora s točke najbližoj mjestu na kojem je prekršaj počinjen. Ako 
ubacivanje lopte vratara nije izvedeno u roku od 4 sekunde od trenutka kada je vratar uzeo loptu: 
dosuđuje se neizravni slobodni udarac u korist protivničke momčadi, koji se izvodi nacrti kaznenog prostora s 
točke koja je najbliža mjestu na kojem je prekršaj počinjen. 
 


