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Glasnik 1
(2015. godina)

Uređuje:

Ivica VALERIJEV, tajnik

25. malonogometno prvenstvo veterana ZNS - a
Obavijesti Organizacijskog odbora
Poštovani,
u subotu, 10. siječnja i nedjelju 11. siječnja 2015. godine počinje 25.
malonogometno prvenstvo veterana Zagrebačkog nogometnog saveza.
Za ovogodišnje prvenstvo prijavile su se 23 (dvadeset i tri) momčadi koje smo
podijelili u tri skupine. Utakmice se odigravaju u dvorani Sava šport u Sesvetama
(jedna skupina, skupina A) i dvorani ŠRC Jelenovac (dvije skupine, skupina B i
skupina C).
Igrati će se u dvije faze natjecanja. U prvoj fazi igra se po skupinama jednokružno,
a u drugoj fazi igra se kup sustavom na ispadanje (osmina završnice). U drugu
fazu natjecanja iz skupine A će se plasirati šest prvoplasiranih. Iz skupina B i C u
drugu fazu natjecanja će se plasirati po pet prvoplasiranih.
Prvenstvo se nastavlja po utvrđenoj shemi koja je utvrđena prije početka
natjecanja od strane Organizacijskog odbora natjecanja.
Organizator osigurava termine za odigravanja natjecanja, svlačionice s tuš
kabinom i toplom vodom, ispitane suce za suđenje ZNS – a koje delegira
Povjerenik za suđenje Komisije za veterane ZNS - a.
Sve utakmice se igraju 2 x 20 minuta. Prije početka svake utakmice, voditelji su
dužni prijaviti igrače kod delegata, a na prvenstvu može nastupiti neograničen broj
registriranih igrača. Na svakoj utakmici može se prijaviti i nastupiti najviše 12
(dvanaest) igrača. Pravo nastupa imaju samo registrirani igrači.
Svi sudionici prvenstva sudjeluju i nastupaju na vlastitu odgovornost.
Kotizacija za natjecanje iznosi 1.900,00 Kn (tisuću i devetsto kuna) i uplaćuje se
prije početka natjecanja kod delegata pri zapisničkom stolu. Iznimno se kotizacija
uplaćuje na račun dvorane u kojima se igraju utakmice.
Momčadima je dozvoljen nastup samo u jednoobraznim majicama s brojevima na
leđima. Obvezni dio opreme su športske gaćice i tenisice (ne dozvoljava se
nastup u donjem dijelu trenirke, osim vrataru). U slučaju da obje momčadi na
igralište izađu u dresovima iste boje, „gostujuća“ momčad na rasporedu oblači
markirne dresove („markeri“) koje osigurava Organizator.
Registraciju odigranih utakmica, rješavanje disciplinskih kazni i možebitnih žalbi,
provodi Organizacijski odbor natjecanja izabran od strane Komisije za veterane
ZNS-a. Žalbe na odluke sudaca nisu dopuštene. Pravo žalbe ima svaka momčad
neposredno poslije odigrane utakmice do 30 min (trideset minuta). Uz žalbu u
pisanom obliku, prilaže se 500,00 Kn (pet sto kuna) naknade za Žalbu. U slučaju
pozitivno riješene žalbe, naknada se vraća. Za sve nespomenute slučajeve u ovim
Propozicijama mjerodavan je Organizator.

