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* To je verzija 1.2 za Neymar Jr's Five 2017 in se lahko še spremeni.  



1. ‘NADIGRAJ VSE’ 
1.1. Ko ena ekipa doseţe zadetek, druga izgubi igralca na igrišču. 
 
1.2. Zmaga tista ekipa z največ igralci na igrišču (goli) po 10 minutah oziroma ko so vsi igralci nasprotne ekipe 

izločeni. Če obe ekipi doseţeta enako število golov ali če ni nobenega gola, je tekma neodločena. 
 
2. IGRALNA POVRŠINA 
 

 
 
2.1. Tekme se lahko igrajo na katerem koli terenu, tj. na travi, umetni travi, betonu, na pesku, v telovadnici  

itd. 

2.2. Igrišče je pravokotno in označeno s črtami – dve daljši mejni črti, ki označujeta konec igrišča (avt). Dve 

krajši črti, ki ju imenujemo gol avt. Igrišče je razdeljeno na dve polovici s središčno črto. 

 
→Dolţina (vzdolţna črta):    najmanj  25 metrov 

največ   35 metrov 
→Širina (prečna črta):     najmanj  15 metrov 

največ   21 metrov 
 
2.4. Področje gola označuje polkrog s polmerom 2 metra, od središča vsake vratnice. 
2.5. Središčna točka/mesto, kjer se izvede kazenski udarec, je na sredini središčne črte.  
2.6. Gol je postavljen na sredini vsake prečne črte. 
2.7. Semafor je postavljen na sredini ene od vzdolţnih črt. 
2.8. Klop za rezervne igralce je postavljena na nasprotni vzdolţni črti. 
 
3. GOL 
Gol je vdelan v posebno in edinstveno tablo za gol. 
3.1. Tabla za gol je 4 metre široka in 2 metra visoka. 
3.2. Gol je izrezan v spodnji sredini table za gol z dimenzijami 1,5 metra širine in 0,8 metra višine. 
 
4. OGRAJE 
4.1. Neymar Jr‟s Five se lahko igra z ali brez stranskih ograj. 
4.2. Če ograje ţe obstajajo, se lahko doseţe gol z odbojem od ograje. 
 
5. ŠTEVILO IGRALCEV 
5.1. Tekmo igrata dve ekipi, v vsaki pa je lahko največ 5 igralcev. 
5.2. V primeru poškodbe ali bolezni se tekma lahko odigra tudi z manj kot 5 igralci. 
5.3. Vsaka ekipa lahko prijavi največ 7 igralcev (5 igralcev + 2 rezervna igralca). 
5.4. Ni omejitve glede spola, tj. ţenske lahko igrajo, če to ţelijo, vendar zanje ne bo razpisana posebna  

kategorija. 



5.5. Udeleţenci morajo imeti od 16 do 25 let. V vsaki ekipi sta lahko tudi dva igralca starejša od 25 let. Če je 
igralec na dan turnirja mlajši od 16 let, se turnirja ne more udeleţiti. Goljufanje pri datumih rojstva se kaznuje z 
diskvalifikacijo ekipe iz tekmovanja. NEYMAR JR'S FIVE 2017 udeleţenci morajo biti rojeni med 1. 
avgustom 1991 in 1. januarjem 2001 (izjema sta dva igralca na ekipo, ki sta lahko starejša od 25 let). 
5.6. Ni vratarjev (noben igralec ne sme ovirati gola ali stopiti znotraj področja gola). 
5.7. Ko ekipa prejme gol, mora igralec z ustrezno številko na dresu zapustiti igrišče in sesti na nasprotno  

stran semaforja, tj. dres številka ena je prvi izločen, dres številka dve drugi itd. Če je igralec izločen, ne  
sme ponovno priti na igrišče kot rezervni igralec. 

5.8. Če se zahteva menjava, mora igralec, ki bo menjan, oditi z igrišča in nato lahko novi igralec pride na  
igrišče. Ni premora za menjave! 

 
6. OPREMA IGRALCEV 
6.1. Vsi igralci na igrišču morajo imeti oblečene markirne majice/drese, ki jim jih dodeli organizator. 
6.2. Obutev je obvezna. Kopačke ali čevlji s čepki so prepovedani! 
6.3. Udeleţenci turnirjev Neymar Jr's Five med tekmami ne smejo uporabljati POV kamer. Na prošnjo Red 
Bulla so dolţni nositi POV kamero z namenom posneti video material (ki se lahko uporabi v komercialne, 
promocijske ali druge namene v vseh medijih) v kolikor jih kamera ne ovira pri igri. 
 
7. ŢOGA 
Vse tekme se igrajo z neodbojno ţogo velikosti 4 (63,5 – 66 cm).   
 
8. SODNIK 
8.1. En sodnik na tekmo na igrišču. 
8.2. Sodnikove odločitve v zvezi z nogometno igro so končne. 
 
9. DOLŢINA TEKME 
9.1. Tekma traja največ 10 minut, čas se meri centralno. 
9.2. Ure se v nobenem primeru ne sme ustaviti, minute odmora na turnirjih Neymar Jr's Five niso dovoljene. 
9.3. V primeru hujše poškodbe se tekma lahko ustavi. 
 
10. PRIČETEK IN PONOVNI PRIČETEK IGRE 
10.1. Kovanec odloči, katera ekipa bo imela prva ţogo – začetek igre. 
10.2. Začetek igre je način pričetka ali ponovnega pričetka igre na začetku tekme in po zadetem golu. Ko ekipa  

zadene gol, druga ekipa začne igro. 
 

Začetek igre: 
10.2.1. Vsi igralci se morajo nahajati na svoji polovici igrišča. 
10.2.2. Nasprotniki ekipe, ki prične z igro, morajo biti od ţoge – središčnega kroga – oddaljeni vsaj 2  

metra, dokler ni ţoga v igri.   
10.2.3. Ţoga mora stati na središčni točki. 
10.2.4. Sodnik da znak. 
10.2.5. Ţoga je v igri, ko jo igralec brcne in se premakne. 
10.2.6. Strelec se lahko ţoge ponovno dotakne šele, ko se je je dotaknil drug igralec. 
10.2.7. Če ostane samo še en igralec, lahko preigrava ali strelja od pričetka igre. 
10.2.8. V primeru kršitve postopka začetka igre se začetek igre ponovi. 

10.3. Sodniška ţoga je metoda ponovnega pričetka igre v primeru, ko je bila ţoga v igri, a je sodnik  
moral začasno prekiniti igro zaradi katerega koli razloga, ki ni omenjen v Pravilih igre. Sodnik ţogo  
postavi na mesto, kjer se je nahajala, ko je bila igra prekinjena. Igra se ponovno prične, ko se ţoga  
dotakne tal. 

 
11. ŢOGA V IN IZVEN IGRE – BREZ OGRAJ 
Ţoga je izven igre, ko: 

 Je v celoti prešla prečno ali vzdolţno črto, bodisi po tleh bodisi po zraku. 
 Ţoga ostane na tleh v področju gola in noben igralec je ne more brcniti, ne da bi vstopil v to področje. 
 Je igro zaustavil sodnik. 

Če ţoga preide prečno črto, se tekma nadaljuje z udarcem iz kota ali udarcem iz gol avta. 
 
11.1. Udarec iz kota: 

11.1.1 Do udarca iz kota pride, ko ţoga v celoti preide prečno črto, pri čemer se je je kot zadnji dotaknil 
igralec obrambne ekipe. 



11.1.2 Ţogo se postavi na tisti kot, ki je bliţje točki, kjer je ţoga prečkala prečno črto. 
11.1.3 Nasprotniki morajo ostati najmanj 2 metra oddaljeni od kota, dokler je ţoga v igri. 
11.1.4 Ţogo mora brcniti igralec napadalne ekipe. 
11.1.5 Strelec se ţoge ne sme ponovno dotakniti, dokler se je ni dotaknil drug igralec. 
11.1.6 Gol se lahko zadene neposredno z udarcem iz kota. 
11.1.7 Če je ostal samo še en igralec, lahko preigrava od udarca iz kota. 
11.1.8 V primeru kršitve postopka udarca iz kota se udarec iz kota ponovi. 

 
11.2. Udarec iz gol avta: 

11.2.1 Do udarca iz gol avta pride, ko ţoga v celoti preide prečno črto, pri čemer se je je kot zadnji 
dotaknil igralec napadalne ekipe. 

11.2.2 Ţogo igralec obrambne ekipe brcne s katere koli točke na prečni črti. 
11.2.3 Strelec se ţoge ne sme ponovno dotakniti, dokler se je ne dotakne drug igralec. 
11.2.4 Nasprotniki ostanejo na svoji polovici. 
11.2.5 Gol se lahko zadene neposredno s strelom iz gol avta. 
11.2.6 Če ostane samo še en igralec, lahko preigrava od udarca iz gol avta. 
11.2.7 V primeru kršitve postopka udarca iz gol avta se udarec iz gol avta ponovi. 

 
Če ţoga preide vzdolţno črto, se tekma nadaljuje z udarcem iz avta. 
 
11.3. Udarec iz avta: 

11.3.1 Udarec iz avta se dosodi nasprotnikom igralca, ki se je zadnji dotaknil ţoge, ko je ţoga vsa prešla  
vzdolţno črto. 

11.3.2 Ţogo se brcne z vzdolţne črte, s točke, kjer je zapustila igrišče. 
11.3.3 Nasprotniki morajo ostati najmanj 2 metra oddaljeni od točke, od koder se izvaja udarec iz avta. 
11.3.4 Strelec se ţoge ne sme ponovno dotakniti, dokler se je ne dotakne drug igralec. 
11.3.5 Gola se ne sme zadeti neposredno z udarcem iz avta. 
11.3.6 Če ostane samo še en igralec, lahko preigrava ali strelja od udarca iz avta. V tem primeru lahko 

zadane tudi gol neposredno iz avta. 
11.3.7 V primeru kršitve postopka udarca iz avta se udarec iz avta ponovi. 

11.4. Če ţoga ostane na tleh v področju gola in je ne noben igralec ne more brcniti, ne da bi stopil v to 
področje, se tekma nadaljuje s sodniško ţogo s središčne črte. 
 
Ţoga je v igri ves preostali čas, vključno ko se odbije od vratnice oziroma sodnika in ostane na igrišču. 
 
12. ŢOGA V IN IZVEN IGRE – Z OGRAJAMI 
Ţoga je izven igre, ko: 

 Je vsa prešla čez ograjo poleg gola oziroma stranske ograje, po zraku. 
  Ţoga ostane na tleh v področju gola in noben igralec je ne more brcniti, ne da bi stopil v to področje. 
 Igro je zaustavil sodnik. 

 
Če ţoga preide čez ograjo ob golu, se tekma nadaljuje z udarcem iz kota ali udarcem iz gola. 
 
12.1. Udarec iz kota: 

12.1.1 Do udarca iz kota pride, ko ţoga v celoti preide čez ograjo ob golu, pri čemer se je je kot zadnji  
dotaknil igralec obrambne ekipe. 

12.1.2 Ţogo se postavi v kot, ki je najbliţje točki, kjer je ţoga prešla čez ograjo 
12.1.3 Nasprotniki morajo ostati najmanj 2 metra oddaljeni od kota, dokler je ţoga v igri. 
12.1.4 Ţogo mora brcniti igralec napadalne ekipe. 
12.1.5 Strelec se ţoge ne sme ponovno dotakniti, dokler se je ne dotakne drug igralec. 
12.1.6 Gol se lahko zadene neposredno z udarcem iz kota. 
12.1.7 Če ostane samo še en igralec, lahko preigrava od udarca iz kota. 
12.1.8 V primeru kršitve postopka udarca iz kota se udarec iz kota ponovi. 

 
12.2. Udarec iz gol avta: 

12.2.1 Do udarca iz gol avta pride, ko ţoga v celoti preide čez stransko ograjo, pri čemer se je je kot 
zadnji dotaknil igralec napadalne ekipe. 

12.2.2 Ţogo igralec obrambne ekipe brcne s katere koli točke pred ograjo zraven gola. 
12.2.3 Strelec se ţoge ne sme ponovno dotakniti, dokler se je ne dotakne drug igralec. 
12.2.4 Nasprotniki ostanejo na svoji polovici.  



12.2.5 Gol se lahko zadene neposredno s strelom iz gol avta. 
12.2.6 Če ostane samo še en igralec, lahko preigrava od udarca iz gol avta. 
12.2.7 V primeru kršitve postopka udarca iz gol avta se udarec iz gol avta ponovi. 

 
Če ţoga preide čez stransko ograjo, se tekma nadaljuje z udarcem iz avta. 
 
12.3. Udarec iz avta: 

12.3.1 Udarec iz avta se dosodi nasprotnikom igralca, ki se je zadnji dotaknil ţoge, ko je ţoga vsa prešla  
čez stransko ograjo. 
12.3.2 Ţogo se brcne s točke pred stransko ograjo, kjer je zapustila igrišče. 
12.3.3 Nasprotniki morajo ostati najmanj 2 metra oddaljeni od točke, od koder se izvaja udarec iz outa. 
12.3.4 Strelec se ţoge ne sme ponovno dotakniti, dokler se je ne dotakne drug igralec. 
12.3.5 Gola se ne more zadeti neposredno z udarcem iz outa. 
12.3.6 Če ostane samo še en igralec, lahko preigrava ali strelja od udarca iz avta. V tem primeru lahko 

zadane tudi gol neposredno iz avta. 
12.3.7 V primeru kršitve postopka udarca iz avta se udarec iz avta ponovi. 

12.4. Če ţoga ostane na tleh v področju gola in je ne noben igralec ne more brcniti, ne da bi stopil v to 
področje, se tekma nadaljuje s sodniško ţogo s središčne črte. 
 
Ţoga je v igri ves preostali čas, vključno ko se odbije od vratnice oziroma sodnika in ostane na igrišču. 
 
 
13. PREKRŠKI IN NEŠPORTNO OBNAŠANJE 
13.1. Prosti strel dobi nasprotna ekipa, če igralec stori enega od spodaj naštetih prekrškov na način, ki ga 
sodnik smatra za lahkomiseln, nepazljiv, oziroma v primeru čezmerne sile: 
13.1.1 Brcne ali skuša brcniti nasprotnika 
13.1.2 Skoči na nasprotnika 
13.1.3 Zadene ali skuša zadeti nasprotnika 
13.1.4 Potisne nasprotnika 
13.1.5 Se spopade z nasprotnikom 
13.1.6 Spotakne ali skuša spotakniti nasprotnika 
13.1.7 Drţi nasprotnika 
13.1.8 Pljune na nasprotnika 
13.1.9 Namerno igra z ţogo z roko 
13.1.10 V drugih primerih nevarnega ali nešportnega obnašanja po oceni sodnika 
 
13.2. Ni dovoljeno blokirati gola ali stopiti znotraj področja gola! 
13.2.1 Če branilec vstopi v področje gola, da bi blokiral gol ali strel, pride do kazenskega udarca. 
13.2.2 Če napadalec vstopi v področje gola, da bi ciljal na gol, obrambna ekipa dobi prosti strel pred tem 
področjem ali pa prednost. 
13.2.3 Če igralci obeh ekip vstopijo v območje gola, se igra nadaljuje s sodniško ţogo s središčne črte ali 
prednostjo. 
 
14. DISCIPLINSKI UKREPI 
14.1. Rumeni karton 
14.1.1. Rumeni karton se uporablja kot obvestilo, da je bil igralec, rezervni igralec ali zamenjani igralec  

opomnjen.  
14.1.2. Sodnik bo opomnil igralca in mu pokazal rumeni karton, če bo storil enega od sledečih prekrškov: 
14.1.2.1. nešportno vedenje 
14.1.2.2. nestrinjanje s sodnikovo odločitvijo z besedo ali dejanji 
14.1.2.3. vztrajno kršenje pravil igre 
14.1.2.4. zavlačevanje nadaljevanja igre 
14.1.2.5. neupoštevanje predpisane razdalje ob nadaljevanju igre z udarcem iz kota, udarcem iz gola, prostim  

udarcem ali udarcem iz avta,  
14.1.2.6. namerno brcanje ţoge izven igrišča 
14.1.2.7 V drugih primerih nešportnega obnašanja po oceni sodnika 
14.2. Rdeči karton 
14.2.1. Rdeči karton se uporablja kot obvestilo, da je bil igralec, rezervni igralec ali zamenjani igralec izključen.  
14.2.2. Igralec, rezervni igralec ali zamenjani igralec je izključen, če stori enega od sledečih prekrškov: 
14.2.1.1. resen prekršek 



14.2.1.2. nasilno obnašanje 
14.2.1.3. pljuvanje na nasprotnika ali drugo osebo 
14.2.1.4. preprečevanje nasprotni ekipi doseganja zadetka ali čiste priloţnosti za doseganje zadetka z namerno  

igro z ţogo z roko  
14.2.1.5. preprečevanje čiste priloţnosti za doseganje zadetka nasprotniku, ki se giblje proti kršiteljevim  

vratom, s prekrškom, ki se kaznuje s prostim udarcem ali kazenskim udarcem 
14.2.1.6. uporabljanje prostaških ali ţaljivih besed in/ali kretenj  
14.2.1.7. V drugih primerih nevarne igre ali nešportnega obnašanja po oceni sodnika 
14.2.1.7. prejem drugega opomina (RUMENEGA KARTONA) na isti tekmi 
14.2.3. Rdeči karton velja kot avtogol, ker mora igralec zapustiti igrišče. 
 
15. PROSTI STREL 
15.1. Prosti strel se izvede s kraja, kjer je bil storjen prekršek. 
15.2. Ţoga mora stati na mestu, ko se izvaja prosti strel, in strelec se ţoge ne sme ponovno dotakniti, dokler se 
je ne dotakne drug igralec. 
15.3. Če ostane samo še en igralec, lahko preigrava po izvajanju prostega strela. 
15.4. Če se prosti strel izvede neposredno v nasprotnikov gol, se gol prizna. 
15.5. Če se prosti strel izvede neposredno v lastni gol, nasprotna ekipa dobi udarec iz kota. Če se ţoga 
dotakne drugega igralca, preden pade v lastni gol ekipe, se gol prizna. 
15.6. Vsi nasprotniki morajo biti vsaj 2 metra oddaljeni od ţoge. 
15.7. Ţoga je v igri, ko jo igralec brcne in se premakne. 
15.8. V primeru kršitve postopka prostega strela se prosti strel ponovi. 
 
16. KAZENSKI STREL 
16.1. Kazenski strel izvede igralec s središčne točke/mesta, od koder se izvede kazenski strel, brez  

vratarja. 
16.2. Ţoga mora stati na mestu, ko se izvaja kazenski strel, in strelec se ţoge ne sme ponovno dotakniti,  

dokler se je ne dotakne drug igralec. 
16.3. Pri tekmovanju na izpadanje pride do kazenskih strelov, če je po 10 minutah rezultat/število igralcev  

na igrišču izenačeno. 
16.4. V primeru kazenskih strelov ima vsaka ekipa tri in če je rezultat še vedno izenačen, pride do t.i.  

“nenadne smrti”, tj. vsaka ekipa izvaja po en kazenski udarec, dokler ena od ekip ne zadene gola. 
16.5. V primeru kršitve postopka kazenskih udarcev se kazenski udarec ponovi. 
 
17. ZLATI GOL 1 na 1 
17.1. Zlati gol 1 na 1 se lahko izvaja samo v izločilnih bojih. Eden igralec iz moštva igra proti nasprotniku ena 
na ena dokler ne pade prvi gol. Igra se začne s sodniškim spustom ţoge v sredini igrišča. Preden se igra lahko 
začne se mora ţoga odbiti od tal. Ko eden od igralcev zadane gol je igra končana – zlati gol. 
17.2. Če igralec z nevarno igro ovira očitno priloţnost nasprotnika za zadetek, se le to kaznuje. 
 
18. FORMAT TURNIRJA 
18.1. Vsi turnirji bodo imeli format skupinskih tekem, ki jim bo sledil sistem na izpadanje. 
18.2. Pri skupinskih tekmah bodo zmagovalne ekipe prejele 3 točke, poraţene pa 0 točk, in če bo po 10 
minutah rezultat/število igralcev na igrišču izenačeno, obe ekipi prejmeta po 1 točko. 
18.3. Če imata dve ali več ekip isto število točk ob koncu skupinskih tekmovanj, potem je zmagovalna ekipa 
tista, ki ima večjo razliko v golih. Če so ekipe še vedno izenačene, potem zmaga ekipa, ki je dala več golov. Če 
so ekipe še vedno izenačene, potem odloča rezultat med njimi. Če so ekipe še vedno izenačene, potem 
kazenski udarci odločajo o zmagovalcu.  
 
  



POGOJI SODELOVANJA PRI PROJEKTU NEYMAR JR’S FIVE 2017 
 
Neymar Jr‟s Five (“turnir”) vodi Red Bull GmbH (“sponzor” ali “Red Bull”), s sedeţem na Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, Avstrija, s podporo sponzorjevih partnerjev, agencij in ponudnikov storitev. 
Turnir je oblikovan kot igra veščin. Udeleţba je povsem brezplačna in urejajo jo ti Pogoji udeleţbe (“Pogoji”) ter 
določeni obvezni veljavni mednarodni, federativni, drţavni, deţelni, lokalni in regionalni zakoni in drugi predpisi, 
kot je ustrezno. 
 
Turnir je nogometni dogodek, ki je razdeljen na dva dela: prvi del so drţavne kvalifikacije. 
 
Zmagovalna ekipa vsake drţave se kvalificira za drugi del, kjer se z drugimi ekipami pomeri na svetovnem 
finalu julija 2017 v Instituto Neymar Jr v Santosu v Braziliji. 
 
V primeru splošnih vprašanj v zvezi s temi pogoji in/ali tem turnirjem se obrnite na info@neymarjrsfive.com. 
 
Z vstopom in udeleţbo na tem turnirji se strinjate, da za vas veljajo ti pogoji in pravilnik ter potrjujete, da 
izpolnjujete vsa spodaj navedena merila ustreznosti. 
 
1. MERILA USTREZNOSTI 
 
1.1. Za udeleţbo na tem turnirji in upravičenost do nagrade potrjujete in zagotavljate, da vi (“udeleţenec”, 
“kandidat” ali “vi”) izpolnjujete sledeča merila ustreznosti: 
 
1.2. Potrjujete, da ste v času udeleţbe stari med 16 in 25 let ter da v primeru, da ste mlajši od 18 let oziroma 
veljate za mladoletnika po vaši zakonodaji, na tem turnirju sodelujete pod aktivnim nadzorom starša, skrbnika 
ali drugega odgovornega odraslega (v nadaljevanju skupaj “skrbnik”), ki je prebral in se strinja s temi pogoji v 
vašem imenu. 
 
1.3. Osebam, mlajšim od 16 let, ni dovoljeno sodelovati na turnirju oziroma prenesti ali kako drugače podati 
osebnih podatkov Red Bullu.  
 
1.4. Red Bull ne prevzema odgovornosti v primeru, da udeleţencem po zakonu ni dovoljeno sodelovati na 
turnirju zaradi drţavne ali lokalne zakonoaje. 
 
1.5. Upoštevajte, – čeprav Red Bull iz vljudnosti zagotavlja portugalsko in špansko različico spletne strani 
turnirja, neymarjrsfive.com – da je uradni jezik turnirja angleščina in vsa komunikacija s sponzorjem, vključno s 
temi pogoji, prijavo in nadaljnjimi navodili, v času turnirja bo potekala v angleščini. 
 
1.6. Kandidati bodo potrebovali (in bodo krili stroške izdelave) veljaven potni list in/ali potovalne dokumente z 
vsaj 6-mesečno veljavnostjo od [9. julija] dalje, kakor tudi morebitne vizume, potrebne za vstop v Brazilijo, kjer 
bo potekal finale. Red Bull se obvezuje, da bo izvedel vsa razumna prizadevanja za pomoč v postopku 
pridobitve vizuma (npr. garantna pisma). 
 
1.7. Direktorji, uradniki in zaposleni pri sponzorju, njegovi matični druţbi in odvisnih podjetjih, podruţnicah 
agentih, drugih druţbah vključenih v razvoj in izvedbo turnirja, strokovnih svetovalcih, tretjih ponudnikih storitev 
oziroma oglaševalskih ali promocijskih agencijah, ki so vključene v turnir, ter bliţnji druţinski člani in tisti, ki 
ţivijo v istem gospodinjstvu takih oseb (naj bodo v sorodu ali ne), niso upravičeni do udeleţbe ali prejema 
nagrade v zvezi s tem turnirjem. 
 
1.8. Dovoljena je le ena prijava na osebo. Dalje, sodelujejo lahko le fizične osebe in nepodjetniki. 
 
1.9. Sponzor si pridrţuje pravico, da kadarkoli na lastno presojo preveri e-poštni naslov, ki ga je podal kandidat, 
in zahteva dokazilo o starosti, identiteti in/ali drugih podanih podatkih. V primeru spora, prijav z neveljavnim e-
poštnim naslovom ali nepravilnimi podatki v zvezi s starostjo ali bivališčem, kandidat ne ustreza merilom izbora.  
 
1.10. Turnir bo potekal na lastno presojo sponzorja. Sponzorjeve odločitve v zvezi z vsemi zadevami glede 
turnirja so končne in sponzor ne bo vstopal v razprave. 
 
2. OBDOBJE TURNIRJA 
 



2.1. Spletne prijave se odprejo 2. februarja 2017 ob 00:01 zjutraj, drţavne kvalifikacije in finale bodo potekale 
od 20. maja 2017. 
 
2.2. Prijave, ki jih bo Red Bull prejel izven obdobja prijav na turnir, ne bodo upoštevane in ne bodo upravičene 
do česarkoli v skladu s temi Pogoji.  
 
2.3. Globalni finale bo potekal julija 2017 na Instituto Neymar Jr v Santosu v Braziliji. 
 
3. PRAVILA IGRE 
 
Glej Neymar Jr‟s Five – Pravila igre. 
 
4. POSTOPEK IZBIRE 
 
4.1. Število ekip/udeleţencev, ki se lahko udeleţijo drţavnih kvalifikacij je odvisno od drţav in lokacij. Prijave 
bodo sprejete na podlagi “kdor prvi pride”. Drţavne kvalifikacije bodo potekale v sledečih drţavah: 
Angola 
Avstrija 
Bahrajn 
Bahrain 
Belgija 
Bosna in Hercegovina 
Brazilija 
Bolgarija 
Kanada 
Čile 
Egipt 
Nemčija 
Grčija 
Irska 
Italija 
Japonska 
Jordanija 
Kosovo 
Kuvajt 
Kirgizistan 
Libanon 
Malezija 
Malta 
Mauricius 
Nizozemska 
Norveška 
Oman 
Pakistan 
Peru 
Poljska 
Portugalska 
Katar 
Romunija 
Rusija 
Srbija 
Slovenija 
Juţna Afrika 
Španija 
Turčija 
ZAE 
Zdruţeno Kraljestvo 
ZDA 
 
4.2. Zmagovalna ekipa posamezne drţave bo odpotovala na svetovni finale v Brazilijo. 



 
4.3. Obdobje prijav na tekmovanje se bo pričelo 2. februarja 2017. Finalisti, ki bodo šli na svetovni finale, bodo 
znani do 21. maja 2017. Obveščeni bodo prek e-pošte ali telefona in njihovo ime in/ali Facebook ime bo 
objavljeno na spletni strani dogodka.  
 
4.4. Pozne, nečitljive, nepopolne, poškodovane in nepoštene prijave ne bodo sprejete. Organizator ne 
prevzema odgovornosti za izgubljene prijave in dokaz o oddaji ne bo sprejet kot dokaz o prejemu. 
 
4.5. V primeru diskvalifikacije Red Bull ni obvezan, da to objavi. 
 
4.6. Kontaktni podatki, ki ste jih navedli v vaši prijavi, bodo uporabljeni za obveščanje o morebitnih nagradah: 
zagotovite, da so vedno aţurni. 
 
5. NAGRADE 
 
5.1. Vsak finalist bo prejel po eno kvalifikacijsko nagrado (ena kvalifikacijska nagrada na finalista), in sicer 
povratni prevoz (določi ga Red Bull glede na razdaljo) od prebivališča vsakega finalista (ali bliţnje lokacije, ki jo 
določi Red Bull) do svetovnega finala, julija 2017 potekal v Instituto Neymar Jr v Santosu v Braziliji, ter 
namestitev (vključno s hrano in pijačo) v času svetovnega finala. Namestitev bo po lastni presoji določil sponzor 
in lahko vključuje hotele z zvezdicami ali hostle. Skupna vrednost kvalifikacijske nagrade bo odvisna od 
prebivališča vsakega finalista in stroškov v času rezervacije. 
 
5.2. Zmagovalna ekipa svetovnega finala (“svetovni prvaki”) bo prejela globalno nagrado (skupaj ena globalna 
nagrada), in sicer 3-dnevni izlet v Barcelono, ki ga bo organiziral Red Bull, s povratnim prevozom (določi ga 
Red Bull glede na razdaljo) od prebivališča vsakega finalista (ali bliţnje lokacije, ki jo določi Red Bull) na datum, 
dogovorjen med svetovnim prvakom in Red Bullom. Nagrada vključuje namestitev in prehrano med bivanjem. 
Namestitev in trajanje bivanja bo po lastni presoji določil sponzor in lahko vključuje hotele z zvezdicami ali 
hostle. Skupna vrednost globalne nagrade bo odvisna od prebivališča svetovnega prvaka in stroškov v času 
rezervacije. 
Fotografije in/ali video posnetke z izleta bo objavil sponzor in/ali njegove podruţnice na spletu in/ali v drugih 
medijih. Svetovni prvak bo moral podpisati ločeno pogodbo s sponzorjem ali njegovo podruţnico za 
fotografiranje/snemanje video posnetkov. 
 
5.3. Če nagrado osvoji mladoletnik in če sprejem/uporaba nagrade zahteva odobritev skrbnika (na primer 
potovanje, udeleţba v športni aktivnosti ali nagrada, ki vključuje pogodbeni odnos s kandidatom), je Red Bull 
upravičen, da tako nagrado nadomesti z drugo nagrado oziroma določi alternativnega zmagovalca, če taka 
odobritev ni pridobljena. Če se skrbnik strinja, vendar sprejem/uporaba nagrade vključuje lastne stroške na 
strani skrbnika (npr. stroški potovanja zaradi spremljanja mladoletne osebe), je Red Bull upravičen, da 
nadomesti prvotno nagrado z drugo nagrado oziroma določi alternativnega zmagovalca. 
Niti kandidat niti skrbnik nimata pravice ali zahtevkov po povrnitvi dodatnih stroškov v povezavi s podelitvijo 
nagrad. 
 
5.4. Vsi potovalni aranţmaji morajo biti organizirani preko sponzorjevega agenta. Morebitni drugi stroški in 
odhodki, povezani s sprejemom nagrade in uporabe, ki morda niso natančno opredeljeni v teh pogojih (npr. 
strošek varnosti, napitnine, stroški prtljage, obroki in pijača med potovanjem ter prevoz in postranski stroški), so 
odgovornost dobitnikov nagrad in skrbnikov in ne sponzorja. Namesto letalskega prevoza je lahko organiziran 
prevoz po kopnem, če zmagovalec biva v radiju 300 km od destinacije, in razlika v vrednosti ne bo povrnjena 
ali nadomeščena. Vsak zmagovalec mora posedovati in predloţiti veljavne potovalne dokumente, pred 
odhodom (npr. veljavno vozniško dovoljenje ali drug sprejemljiv uradno izdan identifikacijski dokument). 
Zavarovanje potovanja in poraba denarja sta v odgovornosti prejemnika nagrade. Ko so letalske vozovnice 
izdane, finalistu niso dovoljene spremembe. Sponzor bo po lastni presoji določil letalskega prevoznika, 
letališče, potek leta, dan/čas obrokov in izbiro hrane in pijače, namestitev. Lahko pride do potovalnih ali 
nastanitvenih omejitev in posebnih pogojev. Sponzor ne bo nadomestil izgubljenih, poškodovanih ali ukradenih 
vozovnic ali potovalnih vavčerjev. 
 
5.5. Red Bull si pridrţuje pravico, da katero koli ali vse nagrade nadomesti z nagradami podobne vrednosti. 
 
5.6. Zavedajte se, da potni in drugi stroški ne bodo povrnjeni na podlagi udeleţbe na turnirju, razen tistih, ki so 
izrecno navedeni v teh pogojih. 
 



5.7. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavno lokalno pravo, so vse nagrade podeljene take “kot so” in brez kakršnega 
koli jamstva, izrecnega ali implicitnega (vključno, brez omejitev, z implicitnim jamstvom zadovoljive kakovosti ali 
ustreznosti za določen namen). 
DRŢAVNI, LOKALNI DAVKI, VKLJUČNO Z DDV, POVEZANI S PREJEMOM ALI UPORABO KATERE KOLI 
NAGRADE, SO V IZKLJUČNI ODGOVORNOSTI ZMAGOVALCA. 
 
5.8. Denarno nadomestilo ne bo na voljo in nagrade so neprenosljive in nevračljive. 
 
5.9. Če finalist ne prevzame svoje kvalifikacijske nagrade do 21. maja 2017, izgubi pravico do nagrade in Red 
Bull si pridrţuje pravico, da določi alternativnega zmagovalca na podlagi naslednjega najvišjega rezultata, pri 
čemer so finalisti iz drţav, ki ţe imajo svojega finalista z višjim rezultatom, izvzeti. 
 
6. SPONZORJEVA PRAVICA DO SPREMEMBE POGOJEV IN DISKVALIFIKACIJE 
 
6.1. Sponzor si pridrţuje pravico, da občasno spremeni pravila turnirja in te pogoje in take spremembe bodo 
navedene na spletni strani turnirja. 
 
6.2. Če sponzor meni, da turnir ogroţa drug dogodek, ki je zunaj nadzora sponzorja, si sponzor pridrţuje 
pravico, da prilagodi, prekine, spremeni ali podaljša turnir brez odgovornosti in obveznosti za kateri koli znesek 
ali izgubo ali poškodbo, ki jo utrpite vi ali tretja oseba (bodisi neposredno ali posredno). 
 
6.3. Kadarkoli v času turnirja si sponzor pridrţuje pravico, da po lastni presoji diskvalificira in odstrani kandidata 
zaradi neupoštevanja teh pogojev (vključno, a ne omejeno na, ker sponzor meni, da je kandidat sodeloval pri 
goljufiji, in na splošno zaradi kršenja določb, opredeljenih v 7. poglavju teh pogojev) oziroma zaradi katerega 
koli drugega nezakonitega ali neustreznega vedenja.  
Če je zmagovalni kandidat diskvalificiran, se nagrado zadrţi in/ali podeli alternativnemu zmagovalcu. 
 
7. POŠTENA IGRA 
 
7.1. Potrjujete, da so osebni podatki, ki ste jih podali v povezavi s turnirjem, točni in aţurni. 
 
7.2. Jamčite in potrjujete, da ste sami nastopili ali se kako drugače udeleţili turnirja, da bi ustrezali merilom, 
opredeljenim v točkah 3 in 4 teh pogojev, ki so povezani z vašo prijavo oziroma vašo stvaritvijo materialov, kot 
so vsebine uporabnikov, opredeljene v teh pogojih, in da niste uporabljali prepovedanih pripomočkov, kot so 
avtomatični roboti, skripte, storitve ali druge oblike manipulacije. S prijavo na ta turnir vsi kandidati jamčijo in 
potrjujejo, da so njihove prijave povsem njihove originalne stvaritve, in da njihove prijave ne posegajo v ali 
kršijo pravic tretjih oseb, vključno a ne omejeno na avtorske pravice, blagovne znamke in/ali pravice do 
obveščanja/zasebnosti. 
 
7.3. Potrjujete in prevzemate odgovornost, da vaša prijava ne: 

 vsebuje materiala, ki krši ali posega v pravice drugih, vključno  a ne omejeno na pravice zasebnosti, 
obveščanja ali intelektualne lastnine; 

 vsebuje imena blagovnih znamk, razen (i) tistih, ki so sponzorjeva in za katera imate omejeno pravico 
do uporabe za sam namen ustvarjanja in nalaganja vaše prijave, in/ali (ii) tistih, ki jih imate v lasti in za 
katere boste sponzorju pravico do uporabe dodelili brez licenčnin, nepreklicno, stalno in ne-ekskluzivno 
oziroma imate zanje pravico do uporabe in boste sponzorju dodelili podpravico do uporabe brez 
licenčnin, nepreklicno, stalno in ne-ekskluzivno v povezavi z vašo prijavo; 

  vsebuje avtorskega materiala, ki ga niste ustvarili vi, razen materiala, za katerega posedujete potrebne 
pravice, soglasja in dovoljenja za uporabo in za katerega sponzorju dodelite podpravico brez licenčnin, 
nepreklicno, stalno in ne-ekskluzivno v povezavi z vašo prijavo; 

 vsebuje materiala, ki je neustrezen, nespodoben, obscen, sovraţen, mučilen, klevetniški ali ţaljiv; 
 vsebuje materiala, ki je nezakonit, krši oziroma nasprotuje zakonom ali predpisom katere koli 

zakonodaje, v kateri je bila prijava narejena 
 
7.4. V primeru kršitve točke 7 boste branili in poravnali škodo sponzorju zaradi morebitnih toţb kršitve pravic 
intelektualne lastnine. 
 
8. ZAGOTAVLJANJE PRAVIC 

 



8.1. Kandidat dodeljuje in zagotavlja sponzorju, njegovi matični druţbi, odvisnim druţbam, podruţnicam in 

drugim osebam katero koli in vse pravice, naslove in interese v in do vseh vnosov in materialov, ki jih je oddal 

sponzorju v povezavi s turnirjem, vključno z glasom, sliko, fotografijo, izjavami, biografskimi podatki, nastopi, 

imeni in podobo in vključno z vsemi vsebinami, ki jih ustvari kandidat (skupaj “prijavni materiali”) v skladu s 

trenutno in prihodnjo zakonodajo v najširšem moţnem kontekstu glede na veljavno zakonodajo. Do obsega, v 

katerem pravice niso dodeljive, kandidat zagotavlja sponzorju nepreklicne, globalne, stalne, ekskluzivne, 

prenosljive in neomejene pravice (neomejene v smislu kraja, časa ali namena) za kopiranje, distribucijo, 

prenos, objavo, izvedbo, prikaz, izdelavo materialov, izkoriščanje in drugo uporabo materialov kandidata na 

kateri koli znan ali še neznan način uporabe. To vključuje predvsem, a ni omejeno na uporabo brez plačila ali 

obvestila kandidatu. Če sodišče ali drug organ ugotovi, da zgoraj omenjena ekskluzivna pravica iz katerega koli 

razloga ni izvedljiva, kandidat sponzorju dodeljuje nepreklicne, globalne, stalne, ne-ekskluzivne, prenosljive in 

neomejene pravice (neomejene v smislu kraja, časa ali namena) za kopiranje, distribucijo, prenos, objavo, 

izvedbo, prikaz, izdelavo materialov, izkoriščanje in drugo uporabo materialov kandidata na kateri koli znan ali 

še neznan način uporabe brez plačila ali obvestila kandidata. Kandidat se odpove vsaki in vsem moralnim 

pravicam (včasih navedeno kot “droit moral” ali podoben izraz) glede materialov kandidata v dobro sponzorja. 

Prenos in licence v tej točki vključujejo predvsem, a niso omejene na sledeče pravice: pravica do predvajanja, 

pravica do dajanja v javnost (prenos/na zahtevo), pravica do predvajanja v kinematografih in gledališčih 

(kinematografska/razstavna pravica), pravica do snemanja video posnetkov, pravica do distribucije in kopiranja, 

pravica do spremembe in podnaslavljanja, pravica do promocije, pravica do trţenja, pravica do objave, pravica 

do gledališke igre, radijske igre in pravica do avdio izdelka/govoreče knjige. Dalje, sponzor pridobi pravico do 

sprememb, prekinitev, izbrisa, reza in drugih prilagoditev v in v zvezi z materiali kandidata ter ekskluzivno 

pravico do uporabe take spremenjene različice na kakršen koli način. Sponzorju in njegovim matičnim 

druţbam, odvisnim druţbam, podruţnicam in drugim osebam mora biti omogočeno izkoriščanje materialov 

kandidata brez kakršnih koli omejitev in ne glede na medij, prek katerega uporabljajo te materiale. Sponzor ni 

obvezan izkoristiti teh pravic.  

8.2. Sponzor je dalje nepreklicno upravičen do dodelitve pravic v celoti ali delno tretjim osebam in do 

zagotavljanja podlicenc v zvezi s pravicami do uporabe in/ali dovoljenji do uporabe oziroma do izvajanja pravic 

v svojem imenu ali prek tretjih oseb 

8.3. V zameno za celovito dodelitev in zagotavljanje pravic se pridobi moţnost za osvojitev nagrade na tme 
turnirju. 
 
8.4. Od sponzorja in in njegovih odvisnih oseb in partnerjev se lahko zahteva, da od vas zahtevajo, da vstopite 
v ločeno licenčno pogodbo, ki sponzorju dovoljuje uporabo materialov kandidata za razumne promocijske, 
administrativne ali druge namene zunaj razumnih pričakovaj kandidata 
 
8.5. Od zmagovalcev se lahko zahteva, da se udeleţijo promocijske dejavnosti, in Red Bull si pridrţuje pravico, 
da uporabi imena in naslove zmagovalcev, njihove fotografije ter avdio/video posnetke njih v katerem koli 
promocijskem material. 
 
9. ZBIRANJE INFORMACIJ IN VARSTVO PODATKOV 
 
9.1. V spodnjem besedilu izraz “osebni podatki” označuje vse podatke, ki so hranjeni v zvezi z vašim imenom. 
 
9.2. Potrjujete, da so osebni podatki, ki ste jih podali v zvezi s promocijo, točni in aţurni. 
 
9.3. S sprejetjem pogojev soglašate, da lahko Red Bull obdela vaše osebne podatke, znotraj skupine Red Bull 
ali prek zunanjih obdelovalcev podatkov, ki bodo podatke obdelali v njegovem imenu v skladu z vsemi 
veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.  
 
9.4. Red Bull in njegove podruţnice osebnih podatkov v okviru splošne politike ne bodo posredovale tretjim 
osebam brez vašega izrecnega dovoljenja. Osebni podatki ne bodo predmet pridaje, najema ali trgovanja. 
Vendar v primerih, ko se od Red Bulla zahteva, da posreduje take osebne podatke zunanjemu obdelovalcu 
podatkov v povezavi s promocijo, bo Red Bull posredoval le toliko osebnih podatkov, kot je potrebno za 
izpolnitev naloge, opredeljene s temi pogoji. V teh primerih bo Red Bull zahteval in zagotovil, da naši partnerji 
vse osebne podatke obravnavajo na zaupen način in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, kakor 
tudi izbrisal take osebne podatke takoj, ko so te naloge v zvezi s promocijo opravljene. Zavedajte se, da Red 



Bull nima popolnega nadzora nad skladnostjo s to obvezo in da Red Bull ne more odgovarjati za morebitno 
kršitev s strani njegovih partnerjev do obsega, kot to dopušča zakon. 
 
9.5. Ker Red Bull posluje globalno, to pomeni, da lahko Red Bull posreduje osebne informacije drugim 
drţavam, vključno z drţavami izven Evropskega gospodarskega prostora in/ali vaše drţave prebivanja v skladu 
z vsemi veljavnimi predpisi o varstvu podatkov. S posredovanjem informacij prek spletne strani dogodka se 
strinjate s hrambo, obdelavo in/ali prenosom, ki vključuje drţave zunaj Evropskega gospodarskega prostora. 
 
9.6. Osebni podatki bodo uporabljeni za namene v povezavi s promocijo in Red Bull, njegove odvisne druţbe in 
imenovani obdelovalci podatkov jih bodo hranili le tako dolgo, dokler bo to potrebno za izpolnitev prvotnega in 
neposredno povezanega namena, za katerega so bili zbrani v povezavi s promocijo. To lahko vključuje obdobje 
po koncu promocije za namen distribucije nagrad ali izpolnjevanja davčnih ali pravnih zahtev. 
 
9.7. Red Bull, njegove odvisne druţbe in imenovani obdelovalci podatkov bodo vaše osebne podatke obdelali 
varno in sprejeli ustrezne varnostne ukrepe za varstvo osebnih podatkov. 
 
9.8. Red Bull vede ne zbira informacij od oseb, mlajših od 16 let, in /ali mladoletnikov. 
 
9.9. Vneseni osebni podatki morajo biti vedno točni. Svoje podatke morate posodabljati, da bi vas Red Bull 
lahko obvestil v primeru, da osvojite nagrado. Red Bull bo zagotovil, da se vaši osebni podatki ne bodo 
uporabili, če je znano, da niso točni. 
 
9.10. Red Bull in njegovi pogodbeniki vas v zvezi s tem turnirjem lahko kontaktirajo prek e-pošte, telefona ali 
kako drugače. 
 
9.11. Kadarkoli imate moţnost, da zahtevate spremembo in/ali izbris, v celoti ali delno, takih osebnih podatkov. 
V tem primeru bo Red Bull zagotovil izbris teh podatkov, kakor hitro bo to mogoče. 
 
9.12. Kadarkoli imate tudi pravico, da zahtevate informacije, ki jih organizator hrani v zvezi z vašimi osebnimi 
podatki. 
 
 9.13. Red Bull lahko kontaktirate glede vprašanj o zasebnosti na: info@neymarjrsfive.com. 
 
9.14. zvezi s to promocijo ne obstaja nobeno sodelovanje s kanalom YouTube / Vimeo / Facebook ali drugimi 
druţbenimi omreţji. V primeru vprašanj o uporabi podatkov s strani teh platform se obrnite na 
www.youtube.com/t/terms?gl=US in www.vimeo.com/terms in www.facebook.com/legal/terms. 
 
9.15. Vse prijave, skupaj s Facebookovim računom kandidata in/ali imenom, bodo javno objavljene na 
www.neymarjrsfive.com. 
 
10. ODGOVORNOST IN JAMSTVO 
 
10.1. PRI SODELOVANJU NA TME TURNIRJU BODITE PAZLJIVI IN UPORABLJAJTE ZDRAV RAZUM. 
SPOŠTUJTE IN ZAGOTOVITE VARNOST VAS SAMIH IN DRUGIH. NE MOTITE POSESTI OZIROMA NE 
POŠKODUJTE TUJE LASTNINE. 
 
10.2. Skupina Red Bull se obvezuje, da bo na vse primerne načine ohranjala ustrezno storitev strojne in 
programske opreme za spletno stran tega turnirja in da ne bo odgovarjala za: pozne, izgubljene, zapoznele, 
poškodovane, napačno naslovljene, nepopolne, nečitljive ali  nerazumljive prijave; napake, nedelovanje ali 
teţave  v zvezi s telefonom, elektroniko, strojno opremo ali programsko opremo, omreţjem, internetom ali 
računalnikom; napake pri prenosu; obvestila o nagradah, ki so bila poslana, a niso bila prejeta; izgubo, ki jo 
utrpi kdorkoli, ki vstopi ali skuša vstopiti in/ali se udeleţiti turnirja, naj bo prijava izgubljena, neoddana, napačno 
obdelana oziroma ne zmaga. 
 
10.3. Sponzor se prav tako obvezuje, da bo zagotovil transparentnost v zvezi s poštenim tekmovanjem in da bo 
po svoji najboljši moči zagotovil varnost in nemoteno izvedbo turnirja s svojimi ponudniki storitev. 
 
10.4. Red Bull ni odgovoren v primeru, da udeleţenec ne bi bil fizično ali mentalno sposoben opraviti vsake ali 
vseh predpisanih nalog; ne obstaja pravna pravica do udeleţbe na tem turnirju. Red Bull ni odgovoren v 
primeru, da se udeleţenec poškoduje med opravljanjem nalog v zvezi s tem turnirjem. Potrjujete, da nimate 
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stanja, ki bi vam preprečevalo varno udeleţbo na turnirju ali predstavljalo tveganje drugim, ki se udeleţijo 
turnirja. Prav tako potrjujete, da vam ni kako drugače prepovedano sodelovati na turnirju zaradi katerega koli 
razloga. 
 
10.5. Medicinskemu osebju drţavnih kvalifikacij in svetovnega finala  in njegovim pooblaščencem zagotavljate 
dovoljenje, da izvedejo ali uredijo zdravstveno pomoč, za katero smatrajo, da je potrebna ali ustrezna kot 
posledica vaše udeleţbe, vključno brez omejitev z ureditvijo prevoza do bolnišnice ali druge zdravstvene 
ustanove. Prav tako jim zagotavljate dostop do vaše zdravstvene datoteke in zdravnikov, kakor tudi drugih 
informacij v zvezi z zdravstveno oskrbo, ki vam je lahko zagotovljena v kateri od teh zdravstvenih institucij kot 
posledica vaše udeleţbe na turnirju. 
 
10.6. Organizator je odgovoren le v skladu z zakonskim pravom za škodo, ki je rezultat poškodbe ţivljenja in/ali 
zdravja (a.) v primeru namere, (b.) v primeru hude malomarnosti, če je kandidat potrošnik v skladu z veljavnim 
zakonom o varstvu potrošnikov in/ali (c.) v primeru, da organizator krši zahteve zakonskih predpisov o  
odgovornosti proizvajalca (če je ustrezno). 
 
10.7. Brez omejevanja zgoraj navedenega je organizator odgovoren le za manjšo malomarnost v primeru 
kršitve pomembnih pogodbenih obveznosti. V teh primerih bo odgovornost omejena na tipične in predvidljive 
poškodbe; v drugih primerih organizator ne bo odgovoren za manjšo malomarnost. 
 
10.8. Sponzor in skupina Red Bull izključujeta vso odgovornost do vas za vso izgubo prihodka, izgubo dobička, 
izgubo dobrega imena, izgubo podatkov, izgubo priloţnosti (v vsakem primeru neposredno ali posredno) in vse 
neposredne ali posledične izgube ali poškodbe, ki jih povzročite ali utrpite vi v povezavi z vašo udeleţbo na tem 
turnirju. 
 
10.9. Sponzor v nobenem primeru ne odgovarja za napake ali zamudo pri izvedbi svojih obveznosti v skladu s 
temi pogoji, ki izhaja iz oziroma je povzročena neposredno ali posredno zaradi sil zunaj razumnega nadzora, 
vključno, a ne omejeno na stavke, prekinitve dela, nesreče, naravne nesreče in prekinitve, izgubo ali 
nedelovanje javnih sluţb, komunikacijskih ali računalniških storitev (programska ali strojna oprema). 
 
10.10. Do največjega obsega, kot ga dopušča zakonodaja, za ta turnir ne veljajo nobeni pogoji, jamstva ali 
drugi pogoji. 
10.11. Vse zadeve in vprašanja v zvezi s sestavo, veljavnostjo, interpretacijo in izvrševanjem teh pogojev ali 
pravic in obveznosti udeleţencev ali organizatorja v povezavi s turnirjem so urejena in pripravljena v skladu z 
zakonodajo Avstrije in za vse morebitne spore so izrecno pristojna sodišča v Avstriji. 

 

Posodobljeno: februar 2017 


