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NOGOMETNO SREDIŠTE VELIKA GORICA 
LIGA VETERANA 
Velika Gorica, 20.08.2012. godine 
 
 

P O Z I V 
 Na sjednicu Plenuma Lige veterana NS Velika Gorica koja će se odrţati 24.08.2012. 
godine (Četvrtak) u maloj sali ŠRC Gorica sa početkom u 19,00 sati.  

DNEVNI RED 
1. Izvješća o odigranom proljetnom dijelu nogometnog prvenstva Lige veterana 

Nogometnog središta Velika Gorica u natjecateljskoj 2011/12 godini: 
- izvješće povjerenika za natjecanje – izvjestitelj Ţeljko Medved; 
- izvješće povjerenika za suĎenje – izvjestitelj Mario Brlek; 
- izvješće disciplinskog suca – izvjestitelj Stjepan Petrac. 

2. Diskusija po izvješćima i usvajanje izvješća. 
3. Verifikacija prijava klubova Lige veterana Nogometnog središta Velika Gorica za 

natjecateljsku sezonu 2012/2013. 
4. Prijedlog i usvajanje sustava takmičenja LV NS VG u natjecateljskoj sezoni  

2012/2013. godini. ( Jedna skupina sa  do 12 klubova, ) 
5. OdreĎivanje parova  momčadi  
6. Usvajanje kalendara takmičenja za jesen 2012. godine. ( 1. kolo 03.09.2012. 

Ponedjeljak, i 06.09.2012.Petak) 
7. Slobodna riječ 

 
Molim sve predstavnike klubova da neizostavno prisustvuju Plenumu ili da pošalju zamjene. U 
slučaju bilo kakvih problema, molim da se obrate povjereniku za natjecanje ( Ţeljku Medved ), 
na tel. 099/6879-716 ili tajniku NS VG na tel. 01 6265-237. 

 
        Povjerenik za natjecanje LV NS VG 
         Ţeljko  Medved 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( Naziv kluba ) 

 

 

 ( Mjesto i adresa kluba) 

 

     NOGOMETNO SREDIŠTE VELIKA GORICA 

       - LIGA  VETERANA - 

       Hrvatske bratske zajednice 80 

       10410 VELIKA GORICA 

 

    P R I J A V A  2012/2013 

 
Kojom prijavljujem da će veteranski nogometni klub ______________________________________ 

 

iz __________________________________________, sudjelovati u natjecanju prvenstva Lige veterana  

 

Nogometnog središta Velika Gorica u 2012/2013. godini. 

 

 Kao domaćini nastupat ćemo u boji dresa _________________________________. 

  

 Kao domaćini igrat ćemo ( ponedjeljak, petak ) ____________________________. 

 

 Sluţbenu poštu molimo da dostavljate na adresu ___________________________________ iz 

               ( ime i prezime osobe za kontakt) 

______________________________________. E-mail adresa______________________________ 

(mjesto, broj pošte, ulica i broj) 

 

 Za voditelja  momčadi odreĎen je _____________________________________________ 

                       ( ime i prezime ) 

 

iz ________________________________________________________, tel. broj ________________, 

 (mjesto, broj pošte, ulica i broj) 

 

broj mob. _________________________________ 

 

 

    MP   PREDSTAVNIK – VODITELJ   kluba veterana 

 

 ţm/ţm      _______________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŢUPANIJE 

NOGOMETNO SREDIŠTE VELIKA GORICA 

LIGA VETERANA 

 

 

Sukladno članku 33. Pravilnika nogometnog središta Velika Gorica, članka 24. Statuta NSZŢ-e i 

članka 9. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, Izvršni odbor Skupštine nogometnog središta 

Velika Gorica na sjednici  odrţanoj dana  ____________2012._ godine donio je: 

 

 

PRAVILNIK O NOGOMETNIM NATJECANJIMA LIGE VETERANA NS VELIKA GORICA U 2012/13. 

GODINI 

 

 

Članak 1. 

 

 Pravo učestvovanja u nogometnom natjecanju Lige veterana Nogometnog središta Velika Gorica 

imaju svi klubovi s područja Nogometnog središta Velika Gorica, a i šire s time da se uredno prijavljeni 

u Ligi veterana Nogometnog središta Velika Gorica. 

 

Članak 2. 

 

 Tijela za provoĎenje natjecanja su: 

- povjerenik za natjecanje, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik; 

- povjerenik za suĎenje, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik; 

- Poslove disciplinskog suca za potrebe Lige veterana obavljati će disciplinski sudac NS 

Velika Gorica. 

 

Članak 3. 

 

 Liga veterana Nogometnog središta Velika Gorice ima pečat okruglog oblika s logotipom lopte u 

sredini i tekstom Liga veterana Velika Gorica. 

 

Članak 4. 

 

 Sjedište Lige veterana Nogometnog središta Velika Gorica je u Velika Gorica, Hrvatske bratske 

zajednice 80. 

 

Članak 5. 

 

 Natjecanje u Ligi veterana Nogometnog središta Velika Gorica vodi povjerenik za natjecanje. 

Povjerenik za natjecanje u svom radu primjenjuje propise iz nogometne igre regulirano Pravilima 

nogometne igre, Pravilnikom o nogometnim natjecanjima i Disciplinskim pravilnikom HNS-a. 

 

Članak 6. 

 

 Natjecateljska godina 2012/13. u Ligi veterana Nogometnog središta Velika Gorica odvijat će se 

u sezoni jesen 2012. i proljeće 2013. godine. Početak i završetak jesenskog i proljetnog dijela natjecanja 

regulirano je Odlukom o kalendaru natjecanja u Ligi veterana NS Velika Gorica u 2012/13. godini. 

 

Članak 7. 

 

Momčadi odigravaju prvenstvene nogometne utakmice kao domaćin na igralištu koje je 

prijavljeno prije početka natjecanja. Igralište mora biti registrirano od strane Komisije za registraciju 

igrališta Nogometnog središta Velika Gorica. 

 



Članak 8. 

 

 Kalendar natjecanja utvrĎuje se na IO NS VG, dok dan i vrijeme odigravanja prvenstvenih ili 

kup utakmica donosi povjerenik za natjecanje. Ukoliko se utakmica ne moţe odigrati prema rasporedu 

zbog više sile ( potres, poplava, poţar i sl.) onda se utakmica automatski odgaĎa, a povjerenik za 

natjecanje odredit će novi termin za odigravanje utakmice. 

 U slučaju odgode utakmice iz opravdanih razloga klubovi su duţni da se pismeno sporazume i o 

tome obavijeste povjerenika za natjecanje najmanje 5 (pet) dana prije odigravanja utakmice, a 

povjerenik za natjecanje odredit će novi termin za odigravanje utakmice. 

 

Članak 9. 

 

 Nogometne utakmice traju 80 minuta (2x40) sa pauzom u poluvremenu u trajanju od 5 – 10 

minuta. 

 

Članak 10. 

 

 Nastupiti na prvenstvenoj ili kup utakmici mogu svi igrači koji su prije početka utakmice upisani 

u zapisnik. 

 Za Ligu veterana Nogometnog središta Velika Gorica mogu nastupiti igrači  koji u 

natjecateljskoj godini ( do 30.06.2013. g. ) navršavaju trideset i tri (33 ) godine, i stariji. 

 

Članak 11. 

 

 Za momčad  Lige veterana Nogometnog središta Velika Gorica mogu nastupiti igrači koji su 

pravilno registrirani prema Odluci o načinu registracije igrača i momčadi za Ligu veterana NS Velika 

Gorica u natjecateljskoj 2011/12. godini. 

 

Članak 12. 

 

 Momčad u kojoj nastupi igrač koji je dao pogrešne podatke za registraciju gubi utakmicu par 

forfe 3 – 0, a protiv igrača i kluba pokreće se disciplinski postupak. 

 

Članak 13. 

 

 Pravo nastupa na prvenstvenoj utakmici imaju igrači koji imaju ispravnu registraciju s 

uplaćenom članarinom, te upisanim liječničkim pregledom. 

 

 

Liječnički pregled moţe se obaviti u ordinaciji opće prakse. Liječnički pregled vrijedi šest mjeseci. 

  Na prvenstvenim utakmicama veterana mogu se zamijeniti u jednoj momčadi svi igrači upisani u 

zapisnik, a zamijenjeni igrač moţe ponovo uči u igru (dozvoljena leteća izmjena). 

 

Članak 14. 

 

 Za organizaciju utakmice odgovorna je ona momčad koja je domaćin i duţna je: 

- pripremiti igralište po pravilima nogometne igre; 

- osigurati čiste svlačionice sa hladnom i toplom vodom za gostujuću momčad; 

- osigurati svlačionice za suce s tuš kabinom, 

- osigurati dovoljan broj obrazaca  zapisnik o utakmici (zeleni) Liga veterana; 

- osigurati osvjeţavajuće piće za igrače obje momčadi i suce 

- isplatiti naknadu sucima po završetku utakmice prema nalogu za suĎenje; 

- osigurati dresove gostujućoj momčadi, ako su gosti došli s dresovima boje domaćina, a 

nemaju rezervne dresove. 

Neispunjavanje bilo kojeg stavka gore navedenog domaćin podlijeţe sankcijama Disciplinskog 

pravilnika HNS – a. 

 



Članak 15. 

 

Zapisnik utakmice ispunjava se po mogućnosti strojem, a moţe i ručno u tri primjerka. Jedan 

primjerak uručuje se gostujućoj momčadi, drugi ostaje domaćinu, a prvi originalni primjerak 

dostavlja se u Nogometno središte velika Gorica; Hrvatske bratske zajednice 80. Pisanje zapisnika 

ručno mora biti pisan čitljivo i štampanim slovima. 

 

Članak 16. 

 

Sudac utakmice obnaša duţnost i delegata na utakmici. 

Delegat utakmice duţan je prije početka utakmice pregledati sve športske iskaznice obiju 

momčadi u prisustvu predstavnika klubova. Sve nepravilnosti delegat je duţan unijeti u zapisnik. 

Delegat ne moţe upisati u zapisnik igrača koji nije identificiran prema športskoj iskaznici, a za istoga 

sumnja da nije igrač sa športske iskaznice. Ukoliko i pored toga na insistiranje predstavnika kluba igrač 

nastupi na utakmici delegat je duţan da to pismeno konstatira. 

Zapisnik s utakmice sudac-delegat je duţan dostaviti u Nogometno središte Velika Gorica u 

roku od 24,00 sati nakon završetka utakmice. 

 

Članak 17. 

 

Prvenstvene i kup utakmice Lige veterana Nogometnog središta Velika Gorica sudi jedan  ispitan 

nogometni sudac Nogometnog središta Velika Gorica. Za suca utakmice imenuju se sudac iz redova 

iskusnijih sudaca. Ukoliko neka momčad ţeli pomoćne suce na utakmici to mora zatraţiti pet (5) 

dana prije početka utakmice od Povjerenika za suĎenje. Takse pomoćnih sudaca plaća momčad koja 

je traţila pomoćne suce.  

U slučaju nedolaska bilo kojeg suca primjenjuju se odluke HNS – a Pravilo 5. Pravila nogometne 

igre HNS – a. 

 

 

 

 

Članak 18. 

 

Sudac utakmice će na odigravanje utakmice pričekati petnaest minuta. Ako se utakmica ne moţe 

odigrati sudac razlog neodigravanja konstatira u izvještaju delegata. 

 

Članak 19. 

 

Dan u tjednu za odigravanje utakmice utvrĎuje se na Plenumu za svaku momčad i isti se ne moţe 

mijenjati. 

 

Članak 20. 

 

Ukoliko neka momčad nema ispravno igralište ili ga uopće nema svoje utakmice igrat će kao 

domaćin na igralištu protivnika, time da su duţni kao domaćini prirediti igralište i podmiriti troškove 

čije je igralište i isto tako duţni su  podmiriti troškove sudca. 

 

Članak 21. 

 

Momčad ima pravo ţalbe na regularnost odigrane ili neodigrane utakmice sukladno propisima 

Pravilnika o nogometnom natjecanju HNS – a. 

Ţalba se po svim osnovama mora najavit brzojavom ili faksom u roku od dva dana, a 

obrazloţenje s dokazom o uplaćenoj taksi dostavlja se u roku od tri dana od dana odigrane utakmice, a 

u njenom rješavanju primjenjuju se propisi iz Pravilnika o nogometno natjecanju HNS – a. 

 



Članak 22. 

 

Momčad koja tijekom prvenstva  neopravdano ne nastupi na više od 3 (tri) prvenstvene 

utakmice, smatrat će se da je odustao od daljnjeg natjecanja i bit će brisan iz daljnjeg natjecanja Lige 

veterana NS Velika Gorica. 

 

Članak 23. 

 

Sustav bodovanja i poredak na tablici identičan je sustavu bodovanja i utvrĎivanju poretka na tablici 

regulirano Pravilnikom o nogometnom natjecanju HNS – a. 

 

Članak 24. 

 

 Momčad koja osvoji naslov prvaka u Ligi veterana NS Velika Gorica natječe se u daljnjem 

natjecanju s ostalim prvacima nogometnih središta za prvaka veteranskih momčadi na nivou 

Nogometnog sveza zagrebačke ţupanije. 

 

         Članak 25. 

 

Za malonogometno zimsko natjecanje Lige veterana Nogometnog središta Velika Gorica donose se 

posebne propozicije natjecanja. 

 

Članak 26. 

 

Pravo tumačenje Pravilnika o nogometnim natjecanjima  Lige veterana Nogometnog središta Velike 

Gorice ima isključivo Izvršni odbor Nogometnog središta Velika Gorica. 

 

 

Članak 27. 

 

Izmjene i dopune Pravilnika o nogometnom natjecanju  Lige veterana Nogometnog središta Velika 

Gorica provodi se po istom postupku kako je donesen. 

 

 

Članak 28. 

 

Pravilnik o nogometnom natjecanju Lige veterana Nogometnog središta Velika  

Gorica stupa na snagu njegovim donošenjem. 

                 

 

ţm       PREDSJEDNIK NS VG: 

       Ţeljko  Mihalj, s. r. 

  

 


