
 SAMOORGANIZIRANI 
ANTIRASISTIčNI

NOGOMETNI TURNIR

V današnji družbi smo priča vedno bolj 
pogostim, hitrejšim spremembam. Te 
spremembe so za marsikoga prevelik za-
logaj, zato se ljudje zatekajo k sovraštvu 
kot odgovoru, ki ponuja navidezno var-
nost in konzervativen odgovor na novo 
realnost sveta. Sovraštvo in ksenofobija 
do različnih (novih) pojavov v družbi sta 
pogosto plod nepoznavanja, zato je v 
boju za odprto in strpno družbo 
pomembno, da v praksi pokažemo, kaj 
zares te neznanke pomenijo. Za to ob-
staja več različnih poti in možnosti. Ena 
od njih je zaradi skupinskega duha in 
logike igre ravno nogomet.
 
Nogomet kot skupinski šport zahteva ko-
munikacijo in sodelovanje med posa-
mezniki. V njem ne obstaja individualni 

uspeh, ki bi ga lahko ločili od celotnega 
moštva, temveč je potrebno delo celotne 
ekipe. Ta je močna toliko, kot so sposobni 
in kreativni posamezni igralci, ter kolikor 
so ti posamezniki zmožni kombinirati 
različne sposobnosti in sodelovati z osta-
limi v kolektivu. Nogomet je s tem tudi 
dobra priložnost za vajo in eksperimenti-
ranje z individualno svobodo ter 
družbeno odgovornostjo, saj se je 
včasih potrebno izpostaviti, spet drugič 
pa držati nazaj, da bi bila naša ekipa 
uspešna. 

Pozitivne vrednote nogometa je najlažje 
razvijati in širiti kar pred domačim 
blokom ali na šolskem igrišču. Še posebej 
uspešni pa bomo, če se lotimo kar orga-
nizacije lastnega turnirja, ki lahko v 

največji meri združi nogometni duh z 
vrednotami, ki jih želimo poudarjati. Da 
pa bi vključili čim več ljudi, si lahko omi-
slimo tudi različen spremljevalni pro-
gram, ki bi pritegnil tudi tiste, ki se ne 
udejstvujejo prek športa. 
Samoorganiziran turnir? Sploh ni tako 
težko, kot se na prvo žogo sliši! Potrebno 
je le nekaj časa, volje in pripravljenosti do 
sodelovanja. 

Za čim lažjo organizacijo in tekoč potek 
dogodkov se lahko za pomoč obrnemo 
tudi na lokalne mladinske in športne 
centre, društva, organizacije, nogometne 
klube ter njihove člane ali posameznike, 
ki jim je nogomet ali organizacija podo-
bnih dogodkov blizu. Omenjene orga-
nizacije nam lahko pomagajo pri izvedbi, 

zagotavljanju potrebne infrastrukture in 
materialnih sredstev. Posamezniki in 
skupine, ki jim je nogomet blizu, pa nam 
lahko pomagajo pri pripravi sistema tek-
movanja, izposoji nogometnih rekvizitov 
ter pri sojenju na tekmah. Na tak način 
lahko izvedemo turnir oziroma podobne 
aktivnosti brez ali z minimialnimi stroški.

Poleg osrednjega nogometnega turnirja 
lahko dogajanje popestrimo in mu 
dodamo prostor za razmislek o problemu     

izključevanja in nestrpnosti tudi s 
spremljevalnim programom. Pri orga-
nizaciji tovrstnih aktivnosti pa naj nas 
vodi predvsem ustvarjalnost. Takšni do-
godki so lahko na primer okrogle mize, 
pogovorni večeri z gosti, kulinarične in 
ustvarjalne delavnice, ogledi �lmov in 

dokumentarcev o tematiki izključevanja, 
glasbeni dogodki in drugo.

Ko začnemo z načrtovanjem izvedbe 
turnirja, je k sodelovanju in soustvarjanju 
programa smiselno povabiti izključene 

in ranljive skupine iz lokalnega okolja 
(osebe s posebnimi potrebami, naciona-
lne in etnične manjšine,priseljenci, 
brezdomci, azilanti, migrantski delavci, 
LGBT osebe …), saj tako v praksi 
pokažemo, da pestrost obogati naše 
izkušnje. Hkrati lahko ti posamezniki ali 
skupine, če že ne sodelujejo na samem 
turnirju, prispevajo k spremljevalnemu 
programu kot osrednji gostje okroglih 
miz ali pogovorov.
 
Tako iz prve roke izvemo o izkušnjah in 

anekdotah, povezanih z nestrpnostjo, 
nacionalizmom in rasizmom, ter skupaj 
razmislimo o načinih, kako se proti 
sovraštvu najbolje boriti. S skupnimi 
aktivnostmi in delavnicami lahko obis-
kovalcem približamo težave, s katerimi 
se vsakodnevno soočajo socialno 
izključene skupine in posamezniki, saj je 
pomembno, da se ljudje začnejo zave-
dati, spoznavati in predvsem naučiti 
ukrepati proti vsakršnim oblikam 

sovraštva. Skupaj zrušimo stereotipe in 
zgradimo odprte skupnosti, v katerih je 
drugačnost sprejeta, cenjena in enako-
pravna.

Pripravili: 

Mladinski center Zagorje ob Savi, 
OSA Zasavje, Spolint (Inštitut za razvoj športa)
Podpora: FARE network

www.mczos.si
www.farenet.org
                      /brcnimo.rasizem
                      /mladinskicenter.zagorje
                      /farenetwork
                      /Osa Zasavje
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PORUšIMO ZIDOVE SOVRAšTVA, 
ZGRADIMO MOSTOVE 

PRIJATELJSTVA.



2. del tekmovanja:
Število ekip Tekma Rezultat
Če igra 6 ekip 1. polfinale Zmagovalec skupine A : Drugouvrščeni skupine B

Zmagovalec skupine B : Drugouvrščeni skupine A
2. polfinale Zmagovalec 1. polfinala : Zmagovalec 2. polfinala

Če igra 7 ekip V skupini B in C sta po dve ekipi, igra se samo ena tekma, ki 
traja 2 x 15 minut.

Če igra 8 ekip V skupini C se igra samo ena tekma, ki traja 2 x 15 minut.
Če igra 9 ekip Trojno finale Zmagovalec skupine A : Zmagovalec skupine B

Zmagovalec skupine B : Zmagovalec skupine C
Zmagovalec skupine A : Zmagovalec skupine C

1. del tekmovanja:
Skupina Ime ekipe Čas začetka Tekma Rezultat

A
Ekipa 1 14:00 Ekipa 1 : Ekipa 2
Ekipa 2 14:30 Ekipa 2 : Ekipa 3
Ekipa 3 15:00 Ekipa 1 : Ekipa 3

B
Ekipa 4 15:30 Ekipa 4 : Ekipa 5
Ekipa 5 16:00 Ekipa 5 : Ekipa 6
Ekipa 6 16:30 Ekipa 4 : Ekipa 6

C
Ekipa 7 17:00 Ekipa 7 : Ekipa 8
Ekipa 8 17:30 Ekipa 8 : Ekipa 9
Ekipa 9 18:00 Ekipa 7 : Ekipa 9
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POTREBščINE ZA 
ORGANIZACIJO TurNIRJA
Žoga (vel. 4, neodbojna/polodbojna)
Piščalka in kartona
Markirke (5 enakih markirk + 1 druge barve)
3 pokali + 3 (naj strelec, golman, igralec)
Ročni semafor
Pravila
Potek in sistem tekmovanja (na oglasni deski)

1. Rezervacija igrišča
2. Promocija turnirja
3. Zbiranje prijav in žreb
4. Obveščanje ekip o sistemu tekmovanja
5. Organizacija ekipe za izvedbo turnirja 
        (sodniki, zapisnikarji, prostovoljci)
6. Ob otvoritvi turnirja fair play pravila
7. Brcnimo rasizem!
8. Podelitev pokalov

Postopek organizacije

V nadaljevanje se uvrsti le zmagovalna ekipa skupine.
Tekma se igra 2 x 10 minut.
Ekipo sestavljajo 4 igralci in vratar.
Število menjav igralcev in vratarja je neomejeno.
Žoga mora mirovati na vzdolžni črti igrišča (obseg žoge). 
Zaradi 
nepravilnega izvajanja outa sodnik dodeli žogo nasprotni ekipi.
Ob vsakem četrtem akumuliranem prekršku v posameznem 
polčasu se izvajajo kazenski udarci (brez živega zidu) z 
razdalje 10 metrov ali bližje (odvisno od mesta storjenega 
prekrška).
Vsaka ekipa ima možnost 1 minute odmora na tekmo.
Ob izenačenem izidu ob koncu tekme se streljajo 6-metrovke 
za prednost.
Ob enakem številu točk se najprej upošteva prednost, potem 
razlika v golih in na koncu število doseženih zadetkov.

PRAVILA IGRANJA

PRAVILA FAIR PLAYA
Vsak predstavnik posamezne skupine 

sodelujočih na turnirju (trener/ pedagog, 
sodnik, športnik, starš, navijač) se pred 
pričetkom turnirja s prisego zaveže h 

korektnemu športnemu obnašanju.

Organizator: 
Zavedamo se, da so športna tekmovanja pomembna stopnja v 

razvoju mladih športnikov. Zato postavljamo v ospredje 
spoštovanje med vsemi udeleženci, spodbujamo zdravo tekmov-

alnost, prijateljstvo in pozitivno vzdušje na tribunah.

Sodnik:
Največja dolžnost sodnikov je, da poskrbimo za pravičnost tek-

movanja. Pri tem računamo na vaše iskreno sodelovanje, pomoč 
in strpnost v spornih trenutkih. Fair play je srce športa! 

Trener/pedagog:
Pri športu mladih sta zmaga in način, kako jo doseči, ena-

kovredna. Zato bomo tekme vodili v duhu poštenega boja, za 
ugled našega športa in v ponos mladih športnikov.

Športnik:
Tudi če si želimo, ne moremo vsi zmagati. Lahko pa tekmujemo 
po svojih najboljših močeh. Naše geslo pri tem je: Fair play vodi 

naprej!

Starši:
Šport je šola za življenje. Zato se pravega športnika ne vpraša, ali 

je zmagal, temveč če je pokazal, kar zna. Za nas starše ste vsi 
prisotni zmagovalci. Zahvaljujemo se trenerjem in organizatorjem, 

ki so omogočili današnji dogodek.

Navijači:
Podpiramo naše športnike. Športno navijamo. Spoštujemo vse 

udeležence in spodbujamo pozitivno vzdušje na tribunah.


