Nogometni savez Županije splitsko-dalmatinske - Split
Izvršni odbor Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske temeljem članka 37. Statuta
i Odluka Skupštine i Izvršnog odbora HNS-a o sustavu stalnih natjecanja na sjednici
održanoj 02.09.2016. godine donosi

P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA LIGE VETERANA
ZA NATJECATELJSKU GODINU 2016./17.
Članak 1.
Članice udruge lige veterana NSŽSD-e moraju provoditi natjecanje sukladno odredbama
ovih Propozicija i drugih normatvnih akata NSŽSD-e i HNS-a.
Članak 2.
Natjecanje lige veterana vodi Komisija za veteranski nogomet NSŽSD-e koji bira organe
natjecanja i to:
- povjerenika za natjecanje
- povjerenika za suđenje
- disciplinskog suca
Članak 3.
Natjecanje provodi povjerenik za natjecanje sukladno odredbama ovih Propozicija.
Povjerenik za suđenje delegira suce za utakmice veterana.
Registracija igrača
Članak 4.
Registraciju nogometnih veterana vrši Županijski nogometni savez sukladno odredbama
Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a.
Članak 5.
Svaki klub veterana dužan je registrirati igrače prije početka natjecanja i uplatiti članarinu za
tekuću godinu. Nakon što započme natjecanje lige veterana za momčadi veterana mogu se
registrirati samo igrači koji se registriraju prvi put. Igrači veterani se mogu registrirati i
tijekom pauze između prvog i drugog dijela prvenstva, uz urednu i propisanu dokumentaciju.
Članak 6.
Za nogometne veterane se može registrirati svaka muška osoba koja je navršila 33. godine
života. Za momčad veterana mogu nastupati igrači koji su registrirani za klub, a koji su
navršili 35. godina života. Na utakmici veterana za jednu ,momčad može nastupiti najviše tri
(3) igrača koji su mlađi od 35, godina života, ali su navršili 33. godine života.
Članak 7.
Svaki igrač veteran može prijelazni rok koristiti samo jednom u tijeku jedne natjecateljske
sezone tj. jednom u zimskoj i jednom u ljetnoj pauzi prvenstva veterana.

Članak 8.
Igrač veteran koji se želi reaktivirati i vratiti se ponovno igrati za momčad seniora, dužan se
brisati iz registra igrača veterana. Za brisanje iz registra veterana igrač veteran je dužan
uplatiti iznos od 300,00 kuna.
Liječnički pregledi
Članak 9.
Svi registrirani igrači lige veterana morju imati liječnički pregled upisan u sportskoj iskaznici
igrača. Liječnički pregled vrijedi šest(6) mjeseci. Igrač koji nema upisan liječnički pregled,
nema pravo nastupa na prvenstvenoj utakmici lige veterana.
Članak 10.
Iznimno pregled može biti upisan i na posebnoj liječničkoj potvrdi, koja se može koristiti
samo na jednoj (1) utkmici i ne smije biti starija od osam (8) dana.
Članak 11.
Klub domaćin je dužan osigurati nesmetano sastavljanje zapisnika o utakmici. Zapisnik se
sastavlja prije početka utakmice u nazočnosti delegata utakmice, koji predstavlja organ
natjecanja i koji ima vrhovni nadzor nad utakmicom, glavnog suca utakmice i dva
predstavnika predstavnika klubova.
Ako nisu osigurani uvjeti za sastavljanje zapisnika neće se odigrati utakmica.Gostujuća
momčad će uz odobrenje delegata i glavnog suca koji su utvrdili, da ne postoje uvjeti za
odigravanje utakmice napustili teren, a delegat i sudac će narednog dana u prostorijama
Saveza sastaviti zapisnik temeljem kojega će povjerenik za natjecanje registrirati
neodigranu utakmicu (par-forfe) u korist gostujuće momčadi.
Članak 12.
Prvenstvene utakmice lige veterana se mogu igrati na uredno registriranim igralištima. Prije
odigravanja utakmice domaćin je dužan pripremiti igralište i prostorije za sastavljanje
zapisnika, te svlačionicu za gostujuće igrače i suce sa toplom i hladnom vodom. Organizaciju
utakmice i pripremljenost svih sadržaja na igralištu konstatirat će delegat utakmice u
zapisniku s utakmice, koji se obvezatno sastavlja prije početka utakmice, uz nazočnost
predstavnika klubova i suca utakmice.
Suci i suđenje
Članak 13.
Povjerenik za suđenje je obvezan sastaviti listu od 20-25 sudaca koji će suditi utakmice a
veterana.Suce će delegirati povjerenik za suđenje s utvrđene liste.
Članak 14.
Nalog za suđenje od povjerenika za suđenje preuzima glavni sudac utakmice, koji je
obvezan slijedećeg dana nakon odigravanja utakmice dostaviti povjereniku za natjecanje,
zapisnik utakmice i sudački nalog radi naplate takse za suđenje.
Članak 15.

Taksa za suđenje glavnog suca iznosi 150,00 kuna, a za pomoćnog suca i delegata
utakmice 100,00 kuna po utakmici.
Članak 16.
Ako na utakmicu ne dođe delegirani sudac utakmice, sudit će prvi pomoćni sudac, a ako na
utakmicu ne dođu ni pomoćni suci, postupit će se sukladno odredbama Pravilnika o
nogometnim natjecanjima.
Članak 17.
Bodovanje rezultata utakmica veterana vršit će se kao i u svim ostalim nogometnim ligama
HNS-a.
Žalbe
Članak 18.
Svaka momčad može izjaviti žalbu na odigranu utakmicu ili nastup igrača ili iz nekih drugih
razloga, uz obveznu uplatu propisane pristojbe za žalbu.
Pristojba za žalbu u prvom stupnju iznosi 200,00 kuna.
Članak 19.
O žalbama u prvom stupnju odlučuje povjerenik za natjecanje, sukladno odredbama
Pravilnika o nogometnim natjecanjima.
Članak 20.
Žalbe u drugom stupnju se podnose Odboru lige veterana. Pristojba za žalbu u drugom
stupnju iznosi 800,00 kuna.
Članak 21.
Odgođena utakmica lige veterana iz bilo kojih razloga mora se odigrati prije narednog kola
natjecanja u terminu koji na prijedlog domaćina utvrđuje povjerenik za natjecanje.Odgađanje
utakmice odobrava povjerenik za natjecanje, uz suglasnost oba kluba i dogovoreni novi
termin za odigravanje utakmice.
Ako klubovi ne dogovore novi termin za odigravanje odgođene utakmice, termin će odrediti
povjerenik za natjecanje. Klub koji ne dođe na odigravanje utakmice u novoutvrđenom
terminu gubi utakmicu par-forfe.
Članak 22.
Klub veterana sudionik u natjecanju koji neopravdano ne odigra dvije (2) utakmice
uzastopno ili u polusezoni, isključuje se iz natjecanja. Odluku o isključenju iz natjecanja
donosi Komisija za veteranski nogomet NSŽSD-e..
Članak 23.
Natjecanje za natjecateljsku godinu 2016./17. če se organizirati u dva dijela jesen-proljeće.
Članak 24.
Za sve što nije utvrđeno ovim Propozicijama, primjenjivat će se odredbe Pravilnika o
nogometnim natjecanjima, Pravila nogometne igre, Odluke međunarodnog BORD-a i ostalih
propisa i odluka HNS-a.
Članak 25.
Za tumačenja ovih Propozicija nadležna je Komisija za veteranski nogomet NSŽSD-e.

Članak 26.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom usvajanja, a objavljuju se u službenom glasilu
Saveza.
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