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                   P R O P O Z I C I J E 
Prvenstva za ŽNL-e VETERANA ŽNS – Varaždin 

u natjecateljskoj 2015/16. godini 
 

 

OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Županijske nogometne lige veterana (u daljnjem tekstu: ŽNL-e Veterana) u natjecateljskoj 2015/2016 godini broje  
26 klubova i igraju se prema slijedećim ligama: 
 

I ŽNL – 10 KLUBOVA 
1.Lepoglava, 2.Mladost (VŽ), 3.Sračinec, 4.Podravina, 5.Novi Marof, 6.Beretinec, 7.Plitvica (G), 8.Ivančica,  
9.Dubravka, 10.Bednja 
 

 

II ŽNL – ISTOK – 8 KLUBOVA 
1.Obreš, 2.Polet (T), 3.Trnje, 4.Zagorac, 5.Zelengaj, 6.Jalžabet, 7. Sloboda-ŠN, 8. Varteks 
 

 

       II ŽNL – ZAPAD – 8 KLUBOVA 
1.Hrašćica, 2.Orač, 3.Sloboda (T), 4.Rudar 47, 5.Polet (C), 6.Majerje, 7.Vinica, 8.Dinamo(B)  

Članak 2. 
Natjecanjem rukovodi organ kojeg verificira IO ŽNS Varaždin. 

 
Članak 3. 

Organizaciju natjecanja provode klubovi doma ćini prema Pravilniku o nogometnim natjecanjima HNS. 
 

Članak 4. 
Natjecanje se provodi po dvokružnom bod sustavu i vremenski utvr đenom rasporedu. Svaki klub mora jednom biti 

domaćin, a jednom gost. 
 

Članak 5. 
Raspored odigravanja utakmica donosi se prije po četka jesenskog odnosno proljetnog dijela natjecanja. Natjecateljski 

brojevi se izvlače, ako ne postoji sporazum klubova za druga čije određivanje natjecateljskih brojeva. 
Ukoliko neki klub iz objektivnih razloga traži promjenu termina odigravanja utakmice ili zamjenu doma ćinstva za određeni 

termin,Povjerenik za natjecanje,sporazumom klubova,odobrit će promjenu ali najkasnije 3 dana prije odigravanja utakmice. 
Članak 6. 

Za nastup na prvenstvenoj utakmici svaki igrač mora imati športsku iskaznicu u kojoj je upisan važe ći liječnički pregled 
temeljem čl. 71 Zakona o sportu i uplaćena godišnja članarina. Liječnički pregled vrijedi šest (6) mjeseci. Bez važećeg liječničkog 
pregleda igrač ne smije nastupiti. Igrač iznimno može nastupiti sa liječničkom potvrdom o sposobnosti za igru, a da ista nije starija 
od osam (8) dana. 

Prije početka prvenstvene utakmice, službeni predstavnici klubova 30 minuta prije po četka utakmice moraju predati sucu 
(delegatu) utakmice sportske iskaznice, složene prema redoslijedu kako će nastupiti na utakmici s posebnim popisom igrača. 

Identifikacija igrača koji ne posjeduje športsku iskaznicu izvršit će se uz predočenje osobne iskaznice i liječničkog pregleda 
a provjera registracije izvršit će se u roku od 48 sati u kancelariji ŽNS VŽ. 

Članak 7. 
Klub domaćin treba osigurati tiskanice zapisnika o odigranoj utakmici. Zapisnik o odigranoj u takmici sastavlja se u 

najmanje tri (3) istovjetna primjerka, od kojih se jedan dostavlja organu koji rukovodi natjecanje.  
Zapisnik o odigranoj utakmici smatra se javnom ispravom i podaci u njemu su to čni. U slučaju da se u zapisniku o 

odigranoj utakmici ustanovi greška, postupa se sukladno Pravilniku o nogometnim natjecanjima. 
Klub je dužan voditi evidenciju opomenutih i isključenih igrača,te izrečenih vremenskih kazni. 
 

Članak 8. 
Prvenstvene utakmice veterana mogu se igrati na uredno registriranim nogometnim igralištima od strane Komisije za 

pregled MSPU Županijskog nogometnog saveza. Prvenstvene utakmice veterana igraju se 2x40 minuta s pauzom u poluvremenu do 
15 minuta.  

 



 3 

 
Članak 9. 

Prvenstvenu utakmicu veterana mogu igrati samo igra či koji su uredno registrirani za veteranski nogomet i koji nisu u 
tekućoj, natjecateljskoj godini mlađi od 33 godine. ŽNS je dužan svakom igraču izdati športsku iskaznicu i voditi odvojen 
registar igrača veterana.  

Igrač koji nastupa za veterane nema pravo registracije za seniore bilo kojeg kluba i obratno. Pravo nastupa utvrđuje sudac 
(delegat) prije početka utakmice, uz nazočnost službenih predstavnika klubova. Sudac (delegat) dužan je prije po četka utakmice 
izvršiti identifikaciju igrača uz prisustvo službenih predstavnika klubova. Sastav mom čadi potvrđuju u  Zapisniku utakmice i 
potpisuju, prije početka utakmice, službeni predstavnici klubova. 

Dozvoljena je zamjena svih pričuvnih igrača upisanih u zapisnik utakmice (do 7 igrača). Niti jednog momenta na terenu za 
igru, za vrijeme utakmice, ne može biti više od je danaest (11) niti manje od sedam (7) igrača, što znači da nema tzv. ''letećih 
zamjena''. Zamjena se vrši isključivo u prekidu igre kod središnje crte, uz prethodnu najavu sucu utakmice. Igra č koji je zamijenjen, 
ne smije više ući u igru. 

Članak 10. 
Ako jedna kasni, druga momčad mora čekati 30 minuta, a ako to dozvoljavaju vremenski uvjeti može i dulje. 

Članak 11. 
Bodovanje pobjeda i neodlučenih rezultata vrši se kao i u svim ostalim nogometnim ligama i rangovima ŽNS-a. 
 

ORGANI NATJECANJA 
Članak 12. 

Organi natjecanja ŽNL-e Veterana su: Povjerenik za natjecanje, Povjrenik za odre đivanje sudaca, Disciplinski sudac, 
Komisija za žalbe, Povjerenik za sigurnost. 
Organe verificira IO ŽNS Varaždin a za svoj rad odgovorni su IO ŽNS. 

 
POVJERENIK ZA NATJECANJE 

Članak 13. 
Povjerenik za natjecanje: 
- rukovodi natjecanje u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim aktima HNS-a koji se primjenjuju u natjecanju, 
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice, u prvom stupnju, vodi tablicu natjecanja, 
- utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja, 
- prati i proučava sustav natjecanja, 
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće o provođenju natjecanja, IO ŽNS. 

 
POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA 

Članak 14. 
Povjerenik za određivanje sudaca : 
- određuje suce za utakmice ŽNL Veterana s liste sudaca ŽNL Varaždin, 
- vrši  analizu prijava, prigovora i žalbi u svezi sa suđenjem, 
- najmanje dva puta godišnje izrađuje i daje izvješće o suđenju, IO ŽNS. 

 
DISCIPLINSKI SUDAC 

Članak 15. 
Disciplinski sudac: 
- rješava u prvom stupnju sve prekršaje koje su izvršili klubovi ŽNL Veterana, njihovi igra či, sl.klupske osobe i ostali 

nogometni djelatnici, u skladu s Disciplinskim pravilnikom HNS, 
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu, IO ŽNS. 
- vodi evidenciju opomenutih i isključenih igrača te vremenskih kazni. 
- pokreće disciplinski postupak osnovom prijava i izvješća 
 

KOMISIJA ZA ŽALBE 
Članak 16. 

Komisija za žalbe ŽNS Varaždin rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Povjerenika lige i Disciplinskog suca. Odluka 
Komisije za žalbe je konačna. 

 
SUDAC UTAKMICE 

Članak 17. 
Za sve prvenstvene utakmice suce određuje Povjerenik za određivanje sudaca. 
Utakmice ŽNL-a Veterana sude suci koji se nalaze na listama sudaca HNL i ŽNL.  
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ŽALBE 

Članak 18. 
Žalbe na odigranu utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju, u rokovima i na na čin 

kako je to predviđeno Pravilnikom o natjecanjima HNS-a. 
 

Članak 19. 
Žalba na odluku organa u prvom stupnju podnosi se Komisiji za žalbe ŽNS u roku od osam (8) dana od primitka odluke. 

Taksa na žalbu iznosi 200,00 kuna. 
 

Članak 20. 
O disciplinskim prekršajima igrača, rukovoditelja klubova i njihovih momčadi, dužnosnika, odlučuje Disciplinski sudac 

ŽNL Veterana. 
 

UTVRĐIVANJE PLASMANA 
Članak 21. 

Plasman na tablici utvrđuje se odredbama pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS, a objavljivat će se u službenom 
glasilu veterana ŽNS. 
 

Članak 22. 
Ako iz bilo kojih razloga tijekom natjecanja ostane prazno jedno ili više mjesta, do popunjavanja ne dolazi.  

Iz I-e lige na kraju prvenstva, ispadaju onoliko klubova koliko je potrebno da liga broji 10 kluba., a ista se popunjava sa  po 
jednim klubom iz svake skupine II-ih liga(zaključno sa 3.mjestom). Klubovi iz II. ŽNL koji su na granici između istoka i zapada 
rasporedit će se prema odluci IO ŽNS a na prijedlog vodstva natjecanja, da bi iste brojile približno isti broj klubova. 
 

Članak 23. 
Prvenstvo ŽNL Veterana ŽNS Varaždin provodi se u dva natjecateljska dijela: jesen i prolje će, a prema kalendaru 

natjecanja. 
 

FINANCIJSKE ODREDBE 
Članak 24. 

Prihode s prvenstvenih utakmica (ulaznice) ubire klub doma ćin. 
 

Članak 25. 
Klubovi ŽNL Veterana ŽNS Varaždin,prema Savezu, snose slijede će troškove: 
1. Kotizacija za natjecanje u jednokratnom iznosu od 100,00 kuna po 1/2 sezoni 
2. Naknade vodstvu natjecanja  iz Članka 12. regulirane su odlukom IO ŽNS VŽ. 
3. Za sve ostale troškove natjecanja, važeći je cjenik ŽNS Varaždin. 

 

NAGRADE 
Članak 26. 

Prvaci ŽNL-a Veterana ŽNS Varaždin dobivaju u trajno vlasništvo pehare. 
 

OSTALE ODREDBE 
Članak 27. 

Veterani ŽNL Varaždin članovi su HNS-a (ukoliko plate članarinu), a najviši organ nogometnih veterana u RH je Komisija 
za veteranski nogomet IO HNS. 

Članak 28. 
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika o nogometnim natjecan jima HNS, te ostalih 

odluka ŽNS Varaždin. 
 
 
 
 
 
                                                                                  IO ŽNS Varaždin 
            
 
           

            


