TREĆE SVJETSKO NOGOMETNO NATJECANJE KLUBOVA
ŠTO SU IH UTEMELJILI HRVATI IZVAN DOMOVINE
I NACIONALNIH MANJINA – 2015. GODINE

PROPOZICIJE
Članak 1.)
-

Treće Svjetsko nogometno natjecanje klubova, što su ih utemeljili Hrvati
izvan Domovine i Nacionalnih manjina - 2015. godine, ( u daljnjem tekstu
Natjecanje).

Članak 2.)
-

ORGANIZACIJA NATJECANJA

Organizaciju 3. Svjetskog nogometnog natjecanja klubova, što su ih
utemeljili Hrvati izvan Domovine i Nacionalnih manjina, provodi
POVJERENSTVO za organizaciju Natjecanja, koje je oformio Izvršni odbor
HNS-a, u suradnji sa svojim tijelima te Županijskim nogometnim savezima
na područjima, gdje se Natjecanje održava.

Članak 5.)
-

POČASNI ODBOR NATJECANJA

Članove Počasnog odbora imenovati će Izvršni odbor HNS-a.

Članak 4.)
-

UTEMELJITELJI NATJECANJA

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA RH

Članak 3.)
-

NAZIV NATJECANJA

VODSTVO NATJECANJA

Predsjednik i tajnik Povjerenstva
Predstavnik svake momčadi koja sudjeluje na Natjecanju
Povjerenik za Natjecanje
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Predsjednik Komisije za žalbe

Hrvatski nogometni savez I Ulica grada Vukovara 269 A I 10000 Zagreb I Hrvatska
tel: +385 1 2361 555 I fax: +385 1 2441 500 I e-mail: info@hns-cff.hr I www.hns-cff.hr

Povjerenstvo za natjecanje imenuje:
- Povjerenika za Natjecanje
- Povjerenika za suđenje (predlaže Komisija nogometnih sudaca HNS-a)
- Disciplinskog suca
- Predsjednika i članove Komisije za žalbe
Povjerenik za suđenje određuje suce za pojedine utakmice Natjecanja, koji mogu
biti s lista za suđenje 1. 2. i 3.HNL
Članak 6.)
-

-

Natjecanje će se održati na području Republike Hrvatske, u gradu Zagrebu
i Zagrebačkoj županiji.
Natjecanje će se održati u razdoblju od 27.lipnja do 05.srpnja 2015.
Utakmice se igraju sukladno Pravilima FIFA-e te Pravilnicima i Odredbama
HNS-a.
Momčadi će biti podijeljene u A i B skupinu, uz poštivanje teritorijalnog
pravila, da dvije momčadi iz iste države, neće biti svrstane u istu skupinu
Utakmice u skupinama igraju se po jednostrukom bod sustavu.
Plasman u skupinama utvrđuje se sukladno članku 65. Pravilnika o
nogometnim natjecanjima HNS-a.
Pobjednici skupina A i B, igrati će u subotu 04.srpnja 2015. finalnu
utakmicu, dok će 2.-plasirane momčadi skupina A i B igrati utakmicu za
3.mjesto. U finalnoj utakmici i utakmici za 3. mjesto, nakon regularnog
dijela, a u slučaju neriješenog rezultata, pristupa se odmah izvođenju
kaznenih udaraca s 11 metara, do dobivanja konačnog pobjednika.
Sve utakmice igraju se 2 x 45 minuta, s poluvremenom za odmor i promjenu
strana, u trajanju od 10 minuta.

Članak 7.)
-

MJESTO, VRIJEME I SUSTAV NATJECANJA

SUDIONICI NATJECANJA

Na Natjecanju sudjeluje 8 momčadi:
1. NK Croatia Toronto (Kanada) – branitelj naslova
2.HNK Croatia Canberra (Australija)
3.Sydney United 58 FC (Australija)
4.NK Pajde Mohlin (Švicarska)
5.NK Croatia Stuttgart (Njemačka)
6.Reprezentacija vojvođanskih Hrvata (Srbija)
7.NK Croatia Villefranche (Francuska)
8.NK Croatia Malmo (Švedska)

Hrvatski nogometni savez I Ulica grada Vukovara 269 A I 10000 Zagreb I Hrvatska
tel: +385 1 2361 555 I fax: +385 1 2441 500 I e-mail: info@hns-cff.hr I www.hns-cff.hr

Članak 8.)
-

-

-

-

-

-

Pravo nastupa imaju igrači,uredno registrirani za svoje klubove prema
propisima Nacionalnih saveza iz kojih klubovi dolaze, a zaključno s 30.
travnja 2015.godine.
Svaka momčad može imati u svojem sastavu tri igrača gosta koji moraju
biti:
- s teritorija države ili kontinenta, koju momčad predstavlja
- hrvatskog porijekla
- u trenutku nastupa na Natjecanju, mlađi od 20 godina života
Igrači moraju posjedovati sportske iskaznice svojih klubova za koje
nastupaju, uz liječnički pregled obavljen u 2015. godini. Potvrda o uredno
izvršenom liječničkom pregledu, treba biti unesena u sportsku iskaznicu
igrača ili priložena istoj u pisanom obliku. Za Reprezentaciju vojvođanskih
Hrvata mogu nastupiti isključivo amaterski igrači s Hrvatskim
državljanstvom te prebivalištem na teritoriju Republike Srbije.
Na Natjecanju mogu nastupiti maloljetni igrači ( mlađi od 18 godina) koji su
navršili 16 godina života na dan natjecanja, uz priloženi specijalistički
liječnički pregled, koji mu dopušta sudjelovanje na ovom Natjecanju te
potpisanu roditeljsku ili skrbnikovu suglasnost za nastup.
Dokumentaciju potrebnu za nastup svih igrača na ovom Natjecanju,
službeni predstavnik pojedine momčadi, obavezan je predočiti
Povjerenstvu za natjecanje, najkasnije do subote 27.lipnja 2015.godine u
19.00 sati.
Odluku o potvrdi prava nastupa za svakog pojedinog igrača donosi
Povjerenik za natjecanje.
Žalba na Odluku Povjerenika za Natjecanje o nastupu igrača, dostavlja se
u roku od dva sata od primitke iste, Povjerenstvu za Natjecanje.
U zapisnik utakmice,svaka momčad može staviti maksimalno 18 igrača, a
za vrijeme utakmice, svakoj momčadi dozvoljeno je obaviti PET (5) zamjena
igrača.

Članak 9.)
-

PRAVO NASTUPA

SUGLASNOST ZA NASTUP MOMČADI

Sve momčadi – sudionici Natjecanja, obavezni su zatražiti i dostaviti
pismenu dozvolu za nastup na ovom Nartjecanju, sukladno propisima
Nacionalnog saveza iz kojeg dolaze.

Hrvatski nogometni savez I Ulica grada Vukovara 269 A I 10000 Zagreb I Hrvatska
tel: +385 1 2361 555 I fax: +385 1 2441 500 I e-mail: info@hns-cff.hr I www.hns-cff.hr

Članak 10.)
-

Svaka momčad mora imati dvije boje dresova – glavnu i pričuvnu.

Članak 11.)
-

-

-

OSIGURANJE

Klubovi, čije će momčadi sudjelovati na ovom Natjecanju, odgovorni su za
osiguranje svojih igrača,stručnog vodstva i članova vodstva kluba te za sve
njih moraju osigurati putničko osiguranje, osiguranje od ozljede i nesreće te
odgovornosti od treće strane.

Članak 14.)
-

ŽALBA

Odluku u prvom stupnju donose: Povjerenik za natjecanje i Disciplinski
sudac
Odluku u drugom stupnju donosi Komisija za žalbe, čija Odluka je
konačna.
Na pismenu Odluku u prvom stupnju, podnosi se žalba u pisanoj formi
Komisiji za žalbe u roku od najkasnije PET (5) sati po primitku iste.
Komisija za žalbe sastoji se od PET (5) članova, a odlučuje u Vijeću od TRI
(3) člana, koje određuje Predsjednik Komisije za žalbe.

Članak 13.)
-

DISCIPLINSKE ODREDBE

Igrač koji dobije TRI (3) javne opomene (žuti karton) kumulativno, ne može
nastupiti na prvoj slijedećoj utakmici
Igrač koji dobije DVIJE (2) javne opomene (žuti karton) na istoj utakmici te
bude isključen iz igre, nema pravo nastupa na prvoj slijedećoj utakmici.
Igrač koji bude izravno isključen na utakmici (crveni karton), nema pravo
nastupa na prvoj slijedećoj utakmici, a o konačnoj visini kazne, Odluku
donosi Disciplinski sudac, sukladno težini učinjenog prekršaja.

Članak 12.)
-

SPORTSKA ODJEĆA

OBVEZE ORGANIZATORA

Ispuniti sve uvjete za uspješnu provedbu Natjecanja.
Osigurati igrališta za odigravanje utakmica s prirodnom ili umjetnom
travom.
Osigurati liječničku službu na utakmicama.
Osigurati momčadima prijevoz od Zračne luke Zagreb do Hotela i natrag.
Osigurati prijevoz momčadima od Hotela do igrališta.
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-

Snosi troškove boravka za 25 članova svake momčadi (u taj broj uključeni
vozači autobusa, ukoliko su momčadi došle svojim autobusom).
Momčadi će biti smještene u Hotelu 4**** u Zagrebu.
Momčadi koje se ne kvalificiraju za finalni dio Natjecanja, mogu , uz
prethodnu najavu , otputovati kućama nakon natjecanja po skupinama.

Članak 15.)
-

NAGRADE I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

Hrvatski nogometni savez dodjeljuje:
Prijelazni pehar pobjedniku Natjecanja
Pehare za 4 prvoplasirane momčadi
Kolajne za tri prvoplasirane momčadi (zlato,srebro,bronco)
Pehar za fair play
Priznanja za najboljeg igrača,vratara i strijelca Natjecanja

Proglašenje najboljih momčadi i pojedinaca Natjecanja, održati će se na stadionu
odmah nakon završetka finalne utakmice.
Članak 16.)
-

Pobjednik stječe pravo braniti naslov na slijedećem natjecanju koje će se
održati za ČETIRI (4) godine.

Članak 17.)
-

PRAVO POBJEDNIKA

ZAVRŠNE ODREDBE

Sve što nije utvrđeno ovim Propozicijama, a dogodi se u pripremi i tijeku
Natjecanja, razmatrati će i Odluku donijeti Povjerenstvo Natjecanja, čije su
Odluke konačne i obvezujuće za sve sudionike.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA NATJECANJE :
Pero ŠARIĆ s.r.

Zagreb, dne. 15.svibnja 2015.godine
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