Godina: XXV

Datum: 08. 06. 2016. Broj: 23

SADRŽAJ
- Cirkularno pismo FIFA-e br. 1542 - Izmjene i dopune Pravilnika
o statusu i transferima igrača
- Cirkularno pismo FIFA-e br. 1540 - FIFA Program zaštite
klubova
- FIFA Tehnički bilten Programa zaštite klubova
- Cirkularno pismo UEFA-e br. 26/2016 UEFA Liga prvaka I
UEFA Europa liga 2016/17 - pristup natjecanjima
- Odluka o prijavi za natjecanje
- Propozicije natjecanja kvalifikacija za Kup regija
- Odluka o imenovanju koordinatora natjecanja kvalifikacija za
Kup regija
- Odluka o naknadama za službene osobe za utakmicama
završnice HNK za junior i kvalifikacija za Kup regija
- Propozicije natjecanja završnice prvenstva nogometnih
središta za juniore
- Propozicije natjecanja završnice prvenstva nogometnih
središta za pionire i kadete
- Odluka o verifikacija Izmjena i dopuna Pravila nogometne igre
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za ženski
nogomet i imenovanju povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za
natjecanje u Prvoj HNLŽ
- Odluka o razrješenju i imenovanju članova Komisije za žalbe
Središta HNS Rijeka
- Odluka o verifikacija proglašenja u zvanje savezne kategorije
nogometnog suca
- Odluka o verifikaciji proglašenja u zvanje regionalne kategorije
nogometnog suca
- Završna tablica MAXtv Prve HNL u natjecateljskoj godini
2015/16.
- Konačan poredak Fair play u MAXtv Prvoj HNL u
natjecateljskoj godini 2015/16.
- Registracije
Izdaje: Hrvatski nogometni savez

Telefon: +385 1 2361 555

Ulica grada Vukovara 269 A, HR-10000 Zagreb Fax: +385 1 2441 500

Uređuje: Ured HNS-a
Odgovorni urednik: Vladimir Iveta

IBAN: HR25 2340009-1100187844 (PBZ)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) i
članka 64. Pravilnika o nogometnim natjecanjima na sjednici održanoj
04. 06. 2016. donio
ODLUKU
1. Klubovi koji će sudjelovati u natjecanjima Prve, Druge i Treće HNL u
natjecateljskoj godini 2016/17. trebaju se prijaviti povjerenicima
odgovarajućeg natjecanja i potvrditi svoje sudjelovanje u natjecanju.
2. Klubovi Prve i Druge HNL trebaju se prijaviti do 13. lipnja 2016., a
klubovi Treće HNL do 10. lipnja 2016.
3. Prijave se obavljaju na propisanom obrascu koji je sastavni dio ove
odluke.
4. Klubovi koji se ne prijave do roka iz točke 1 ove odluke ili nakon
prijave odustanu od natjecanja za koje su se prijavili, ako nije drugačije
određeno Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS, u
natjecateljskoj godini 2016/17 igrat će na županijskom stupnju
natjecanja.
5. Klubovi koji najkasnije 30 dana prije početka natjecanja nisu izvršili
svoje obveze iz propozicija natjecanja prethodnog prvenstva (plaćanje
službenih osoba, članarina, novčanih kazni i sl.) neće biti uključeni u
novo natjecanje.
6. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Saveza.
Broj:
Opatija, 04. 06. 2016.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Nogometni klub _____________ iz __________________ (dalje:
Prijavitelj) daje sljedeću
IZJAVU
1. Prijavitelj se u natjecateljskoj godini 2016/17. prijavljuje se za
natjecanje u ______ HNL.
2. Prijavitelj se obvezuje u potpunosti poštivati sve odredbe Statuta
HNS-a, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Disciplinskog pravilnika,
Pravilnika o statusu igrača i registracijama i ostalih pravilnika HNS-a,
kao i propozicija natjecanja u kojem sudjeluje. Prijavitelj se osobito
obvezuje poštivati sve odredbe Pravilnika o radu Arbitražnog suda
HNS, priznaje njegovu nadležnost u sporovima koji su određeni
Statutom HNS i navedenim Pravilnikom, te je suglasan s izborom
arbitražnog vijeća na način koji je propisan Pravilnikom o radu
Arbitražnog suda.
Osoba ovlaštena za zastupanje kluba
_____________________________
(funkcija)
______________________________
(ime i prezime i potpis)

____________________________
(mjesto i datum)
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na
sjednici održanoj 04. 06. 2016. donio
P R O P O Z I C I J E NATJECANJA
KVALIFIKACIJA ZA KUP REGIJA ZA NATJECATELJSKU GODINU
2015./2016.

OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SASTAV LIGA I KALENDAR
NATJECANJA
Članak 1.
U natjecanju sudjeluju:
AMATERSKA SELEKCIJA
AMATERSKA SELEKCIJA
AMATERSKA SELEKCIJA
AMATERSKA SELEKCIJA
AMATERSKA SELEKCIJA

HNS
HNS
HNS
HNS
HNS

NS
NS
NS
NS
NS

OSIJEK,
RIJEKA
SJEVER,
SPLIT,
ZAGREB.

Članak 2.
Natjecanjem rukovodi od strane HNS-a imenovani koordinator.
Članak 3.
Natjecanje se odvija po jednostrukom kup sustavu. Igra se u tri faze:
pretkolo, polufinale i završnica (utakmice za treće odnosno prvo
mjesto).
Članak 4.
Raspored natjecateljskih parova utvrđuje se ždrijebom.
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor HNS-a, a na prijedlog
Komisije za natjecanje. Utvrđeni termini u Kalendaru natjecanja ne
mogu se mijenjati osim u slučaju više sile. U tom slučaju koordinator
natjecanja može izvršiti promjenu termina i satnica pojedinih utakmica
ili cijelog kola.
ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 5.
Organizaciju utakmica provodi Savez u suradnji sa klubovima
domaćinima odigravanja.
Klub domaćin odigravanja isključivo je nadležan za red i sigurnost
prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog
bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu s odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni
savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin utakmice obvezan je istu snimiti sa jednom (1)
kamerom, te DVD predati delegatu neposredno po završetku utakmice.
Kamera se mora nalaziti na tribini ili na povišenom položaju (min. 3
metra) s time da je kamera na poziciji središnje crte terena za igru.
Svako neovlašteno korištenje i ustupanje snimke utakmice je
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zabranjeno i predstavlja disciplinski prekršaj.
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica
obvezna su pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju
utakmice.
Članak 6.
Klub domaćin odigravanja utakmice je obvezan poduzeti sve
potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i momčadi, za vrijeme
odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona
odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin odigravanja utakmice obvezan je na svim
prvenstvenim utakmicama osigurati liječničku službu i vozilo hitne
medicinske pomoći, koja moraju biti na igralištu - stadionu pola sata
prije početka utakmice.
Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne
radnje kako bi se izvršila obveza iz stavka 3. ovog članka, a liječničku
služba i vozilo hitne medicinske pomoći ne dođu na igralište do
početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub domaćin ne osigura
prisustvo liječnika i adekvatno zamjensko vozilo kojim će se, u slučaju
potrebe, ozlijeđeni prevesti do najbliže zdravstvene ustanove.
Članak 7.
Utakmice se igraju na igralištima klubova sudionika koji nastupaju
najmanje u Trećoj HNL, koja u svemu odgovaraju propisima Pravila
nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima i koja su
registrirana od strane nadležnog nogometnog tijela.
Članak 8.
Lopte (Nike) za odigravanja utakmica osigurava Savez, iste u svemu
moraju odgovarati propisima Pravila nogometne igre.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte
moraju biti crvene boje.
Članak 9.
Klub domaćin odigravanja utakmice obvezan je osigurati nosila i
potrebno osoblje za iznošenje ozlijeđenih igrača (najmanje 4 osobe)
kao i adekvatan broj vidljivo obilježenih redara (redarsku službu).
Članak 10.
Točenje alkoholnih pića dopušteno je samo sukladno Pravilniku o
sigurnosti na nogometnim utakmicama HNS-a. Sva bezalkoholna pića
mogu se točiti samo u plastičnim čašama.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u igralištu pored terena i u
zaštitnim kabinama, zabranjena je upotreba duhanskih proizvoda.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u igralištu pored terena, u zaštitnim
kabinama mogu se nalaziti slijedeće službene osobe:
- po jedan predstavnik selekcije,
- trener i pomoćni trener,
- zamjenski igrači u sportskoj opremi (do sedam),
- fizioterapeut,
- liječnik,
- rukovoditelj osiguranja.
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U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
- dežurni liječnik s posebnom oznakom i 4 osobe uz nosila,
posebno označene, za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
- liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne medicinske pomoći,
- dodavači lopti odjevenih u sportsku opremu različite boje od boje
dresova obje momčadi,
- fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama.
Uz igrače koji se s vanjske strane uzdužne crte terena zagrijavaju radi
priprema za ulazak u igru može se nalaziti i njihov pomoćni ili
kondicijski trener, ako se prije toga nalazio u zaštitnoj kabini.
Članak 11.
Klub domaćin odigravanja utakmice dužan je osigurati odvojeno
područje na tribinama za gostujuće navijače, te u slučaju očekivanja ili
najave većeg broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebnu
blagajnu za taj sektor gledališta.
Članak 12.
NS HNS-a odgovorna su za ponašanje svojih igrača, službenih osoba,
članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici
u ime kluba.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih
drugih političkih djelovanja unutar ili u nesporednoj blizini stadiona
strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.
PRAVO NASTUPA
Članak 13.
Igrači moraju poštivati kriterij amaterskog statusa:
1)
a) pravo nastupa imaju igrači klubova Treće HNL i slijedno nižih liga
uz zadovoljenje ostalih navedenih uvjeta,
b) igrači koji nisu nikada bili pod profesionalnim ugovorom (članak 2
FIFA Pravilnika o statusu i transferima igrača),
c) igrači koji nisu nikada igrali u neamaterskoj ligi (profesionalna
liga),
d) igrači koji nisu nikada nastupili u prvoj nacionalnoj ligi,
e) igrač koji započne natjecanje (na međunarodnoj razini) sukladno
gore navedenim kriterijima te potom ostvari transfer u viši stupanj
natjecanja, ali prijeđe u klub sa područja iste „regije“ zadržava pravo
nastupa sve do eliminacije momčadi iz natjecanja.
2)
Igrači, uključujući i neograničen broj stranih igrača moraju biti
registrirani na području NS HNS-a najmanje dvije godine bez prekida u
odnosu na prvi nastup u natjecanju (npr. ako je prva utakmica
07.06.2016. igrač mora biti registriran za klub sa područja „regije“ od
07.06.2014. godine).
3)
Igrač koji nikada nije nastupao u natjecanjima u nadležnosti UEFA-e i
FIFA-e. Odluka se ne odnosi na nastup u prijašnjim izdanjima UEFA
Regions` Cupa niti na UEFA i FIFA natjecanjima mlađih uzrasnih
kategorija).
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4)
Igrači isto tako moraju zadovoljavati sljedeće starosne kriterije;
a) igrači moraju imati navršenih 19 godina starosti na dan prvog
nastupa u natjecanju,
b) igrači moraju biti mlađi od 40 godina starosti na dan prvog
nastupa u natjecanju.
5)
Svaki igrač mora posjedovati važeću sportsku iskaznicu kojom
dokazuje registraciju za klub sa područja NS HNS za čiju selekciju
nastupa.
6)
Svaki igrač mora imati važeći liječnički pregled ne stariji od 6 mjeseci.
Na utakmicama mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni
zdravstveno sposobnim, što mora biti upisano u sportsku iskaznicu,
ovjereno potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdravstvene ustanove
u kojoj je obavljen pregled.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana
upisa u sportsku iskaznicu.
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno
vrijeme kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka,
to upisuje u sportsku iskaznicu, a igrač može nastupiti od dana upisa
pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.
Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički
pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno
igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u iskaznicu, a
delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom
liječničkom pregledu, ne može nastupiti na javnoj utakmici. Igrač koji
nema upisan liječnički pregled u iskaznici može nastupiti na javnoj
utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži, ima kod sebe
službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Potvrda o
izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka treba biti izdana od
strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i vrijedi
najduže 15 dana od dana izdavanja.
Na utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod
suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri
opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice nastalu zbog
dobivene tri opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj utakmici.
Članak 14.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije
nastupio ukoliko nije ušao u igru.
Članak 15.
Na svim utakmicama u zapisnik o utakmici može biti upisano najviše
sedam (7) zamjenskih igrača, a dopuštene su najviše tri (3) zamjene
igrača.
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DELEGAT UTAKMICE
Članak 16.
Za svaku utakmicu Koordinator natjecanja određuje delegata koji
zastupa Savez, kontrolira suđenje i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice sačiniti odmah po
završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih službenih predstavnika.
Kompletan zapisnik u dva primjerka te DVD snimljene utakmice s
ocjenom i izvješćem o suđenju, delegat dostavlja u Savez u roku od 48
sati nakon odigrane utakmice.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim
predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan primjerak kompletnog zapisnika putem telefaxa
dostaviti u Savez odmah po završetku utakmice.
Delegat je dužan ODMAH (do 10 minuta nakon završetka) nakon
odigrane utakmice, telefonski izvijestiti Koordinatora natjecanja o
rezultatu utakmice.
Delegat rukovodi sastankom službenih osoba i službenih
predstavnika selekcija pred utakmicu, a koji se održava 60 minuta prije
početka utakmice.
Sportska oprema prezentirana i utvrđena na sastanku pred
utakmice, te zapisnički konstatirana ne može se više samovoljno
mijenjati.
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri
Koordinator natjecanja.
Članak 17.
Za svaku utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj
utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio Savez.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i
zapisničara.
Delegat, sudac i službeni predstavnici obvezno se brinu o pravilnom
unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno
potpisati. Ukoliko je službenom predstavniku od strane suca izrečena
disciplinska mjera udaljenja, zapisnik će za svoj klub potpisati kapetan
momčadi.
SUCI UTAKMICE
Članak 18.
Za sve prvenstvene utakmice KNS Saveza za suđenje određuje suce s
«A» (suđenje) i «B» (pomoćno suđenje) liste suđenja Prve, Druge ili
Treće Hrvatske nogometne lige.
Članak 19.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje
primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i
nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije
utakmice.
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Članak 20.
U slučaju nedolaska određenog suca na suđenje u vrijeme određeno
za početak utakmice ili u slučaju povrede suca za vrijeme utakmice,
četvrti sudac preuzima dužnost suca.
Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se
sporazumjeti da utakmicu može suditi jedan od nazočnih sudaca s liste
sudaca za suđenje Prve, Druge i Treće Hrvatske nogometne lige, a tako
dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su sa liste za
pomoćno suđenje Prve, Druge i Treće Hrvatske nogometne lige.
Ako se službeni predstavnici ne usuglase, delegat utakmice će
odlučiti koji će sudac (koji ispunjava uvjete iz prethodnog stavka da se
nalazi na listi sudaca za suđenje saveznog ranga HNS-a) suditi
utakmicu, a on si odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve
treba zapisnički konstatirati.
Postupak iz stavka 4. i 5. ovog članka primjenjuje se i kada na
utakmicu ne dođe četvrti sudac.
Članak 21.
Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni sudac) nije odgovoran za bilo
kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik
oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub,
tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog neke odluke koju je donio u smislu
Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja,
odigravanja i kontrole utakmice.
TEREN ZA IGRU I STADIONI – UVJETI ZAODIGRAVANJE
PRVENSTVENIH UTAKMICA
Članak 22.
Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu koji je
osposobljen za igru. Minimalne dimenzije igrališta su 100 x 64 metra.
Klub domaćin odigravanja utakmice obvezan je pripremiti teren tako
da bude potpuno podoban za odigravanje utakmice. Ukoliko
predstavnici klubova imaju primjedbe na nepravilnosti mjera na
igralištu, dužni su to u pisanom obliku na sastanku pred utakmicu
predati sucu utakmice.
Pregled terena mora se obaviti u nazočnosti oba kapetana i to u
vrijeme određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled se može
obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost kapetana obje
momčadi i suca utakmice.
Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg
drugog, što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen
suditi utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donijetu
odluku o nepodobnosti terena i zapisnik dostaviti u Savez u roku od 24
sata, uz prethodnu obavijest telefonom, odnosno telefaksom.
Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nesposobnosti terena
izravno komunicirati s Koordinatorom natjecanja putem telefona.
Članak 23.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo
koji oblik reklamiranja.
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Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti izvješen
reklamni materijal ili pribor (npr. kamere, mikrofoni i sl.). Također je
zabranjena reprodukcija logotipa na travnatom dijelu terena za igru
(korištenjem lasera i sl.)
Članak 24.
- Igrališta na kojima se odigravaju utakmice moraju biti registrirana
od strane nadležnog ŽNS-a, a rješenje o registraciji igrališta biti
istaknuto na vidnom mjestu u prostoriji za pisanje zapisnika.
- Igrališta moraju imati punu ogradu visine 1.60 metara, udaljenu od
uzdužnih linija najmanje 2 metra i od poprečnih linija 3 metra.
- Igralište mora imati koridor dimenzija 3.00 metara širine (minimum)
x 2.20 metara visine (minimum) te mora biti natkriven.
Stadion - igralište mora imati kapacitet za najmanje 2.000
(dvijetisuće) gledatelja, 300 (tristo) individualnih sjedalica te 100
(stotinu) sjedećih natkrivenih sjedalica.
Igralište u svom sastavu mora imati:
- 4 svlačionice s najmanje 25 mjesta svaka,
- 2 kupaonice s toplom vodom i odgovarajućim brojem tuševa,
- sanitarni čvor, odvojen od publike i sanitarni čvor za gledatelje,
- prostoriju za anti-doping kontrolu s priručnom ambulantom,
- prostorije za sastanak (miting) pred utakmicu i za sastanke s
novinarima,
- prostoriju za pisanje zapisnika,
- prostoriju za suce i odvojenu za sutkinju(e) s kupaonicom,
- uz uzdužnu crtu igrališta natkrivene kabine za igrače i službene
osobe (najmanje 12 osoba),
- kabinu za delegate, liječnika i četvrtog suca,
- semafor za pokazivanje rezultata,
- semafor za zamjenu igrača i nadoknadu vremena.
Igrališta-stadioni moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
- da na igralištu postoji razglasni uređaj,
- da su ispunjeni uvjeti za rad javnih medija, uz natkrita mjesta
(kabina) za rad kamermana, eventualno novinara,
- da postoji rješenje za smještaj osoba s invaliditetom,
- da imaju stroj za obilježavanje linija igrališta i da isto izvode
ekološkom bojom
- jarbole za zastave, minimum 4, te na njima istaknute zastave
Republike Hrvatske, i kada je klub u mogućnosti, zastave Hrvatskog
nogometnog saveza i svog županijskog nogometnog saveza.
Članak 25.
Klub domaćin odigravanja utakmice dužan je osigurati prostoriju za
provođenje doping kontrole. Prostoriju sačinjavaju:
- prostorija za čekanje, koja mora biti opremljena hladnjakom s
dozvoljenim pićima i čašama za piće,
- prostorija s radnom površinom za popunjavanje obrazaca i rad s
uzorkom.
Pristup prostorijama i lokacija prostora za provođenje doping
kontrole trebaju biti jasno označene natpisom DOPING KONTROLA.
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Članak 26.
Klub domaćin odigravanja utakmice dužan je osigurati prostoriju za
sastanak službenih osoba i predstavnika klubova, koji će se održati 60
minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a
kojem obvezno prisustvuju:
-

četvrti sudac
po jedan službeni predstavnik svake selekcije,
rukovoditelj osiguranja kluba domaćina utakmice,
rukovoditelj stadiona kluba domaćina utakmice.

U slučajevima kada to ocijeni potrebnim delegat može zatražiti da
sastanku prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i tijela uključenih u
organizaciju utakmice.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi
za odigravanje utakmice koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o
nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Odluke o sigurnosti
na nogometnim utakmicama, Zakona o javnom okupljanju, te ostalih
odluka Izvršnog odbora HNS-a.
NOGOMETNI TRENERI
Članak 27.
Trener može obavljati svoju dužnost na utakmicama samo ako ima
dozvolu za rad (licencu) izdanu od strane HNS-a. Ukoliko delegat utvrdi
da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u ograđenom djelu
igrališta, predviđenom za zamjenske igrače i službene osobe, niti da
bude upisan u zapisnik kao trener.
Trener je obvezan prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je
licenciran. Delegat je obvezan upisati u zapisnik i izvještaj s utakmice
ukoliko neka momčad nema trenera ili utakmicu napusti prije završetka.
ŽALBA
Članak 28.
Žalbe na utakmice podnose se Koordinatoru natjecanja koji ih rješava
u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili
telefaxom u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice.
Za utakmice polufinala i posljednje faze, žalbe se najavljuju i
dostavljaju u roku od jedan (1) sat po završetku utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik, on se
produžava na prvi slijedeći dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose u rokovima
predviđenim pravilnicima Saveza.
PRISTOJBE NA ŽALBU
Članak 29.
Iznos pristojbe na žalbu jest kao za klubove Treće HNL.
Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u
Službenom glasilu HNS.
Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.
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ŽALBENI POSTUPAK
Članak 30.
Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti
uzete u postupak, već će biti odbačene.
Pri ocjeni blagovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na
poštanskom žigu preporučenog pisma ili brzojava, datum na telefax
potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici.
Članak 31.
Žalbe na odluke Koordinatora natjecanja podnose se Komisiji za
žalbe Saveza u za to predviđenim rokovima.
REGISTRACIJA UTAKMICE
Članak 32.
Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za
registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfe), utakmica
se registrira sa postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice Koordinator natjecanja registrira u pravilu
najkasnije u roku od jednog (1) dana od dana odigravanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju
utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do
izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti poništena od
strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u
drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna osim u postupku
predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 33.
O disciplinskom prekršajima koje naprave igrači, suci, treneri ili ostali
nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinska komisija
Saveza na osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 34.
Utakmice se igraju po jednostrukom kup sustavu i pobjednik je
momčad koja u regularnom dijelu igre (devedeset (90) minuta)
postigne više zgoditaka.
Ako po isteku regularnog dijela igre utakmica završni neriješeno,
pobjednička momčad bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na
način utvrđen uputama Međunarodnog Boarda (IFAB).
PRAVA IZ NATJECANJA
Članak 35.
Najuspješnija selekcija predstavljat će Hrvatski nogometni na UEFA
Kupu regija.
NAGRADE
Članak 36.
Najuspješnija selekcija dobit će pobjednički pehar Saveza u trajno
vlasništvo.
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FINANCIJSKE ODREDBE
Troškove natjecanja snosi Hrvatski nogometni savez, a isto se odnosi
na:
- osiguranje prijevoza selekcija,
- jedan obrok po izboru selekcijama sudionicima pretkola,
- osiguranje smještaja i prehrane selekcijama sudionicima završnog
turnira (25 osoba po selekciji, vozač uključen),
- završni ručak svih sudionika finalnog turnira,
- pokrivanje troškova organizacije utakmica,
- podmirenje obveza prema službenim osobama (suci, delegat),
- pehar za najuspješniju selekciju.
OPREMA MOMČADI
Članak 37.
Gostujuća selekcija mora poštivati boju sportske opreme selekcije
formalnog domaćina, koja je prijavljena prije početka natjecanja.
Domaća selekcija nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na
utakmici.
Ako formalno gostujuća selekcija nema sportsku opremu druge boje,
formalno domaća će mu posuditi sportsku opremu boje različite od
svojih.
Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača
i sudaca.
Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini
označeni jasno čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine
između 25 cm (dvadeset pet centimetara) i 35 cm (trideset pet
centimetara). Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na
jednobojnoj podlozi.
Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku
utakmice.
NS HNS-a su obvezna osigurati majice različitih boja od sportske
opreme za zamjenske igrače.
OSTALE ODREDBE
Članak 38
Sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija
natjecanja, odluke tijela natjecanja kao i načela Fair Play-a.
KAZNENE ODREDBE
Članak 39.
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost
snose igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe
Pravila nogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o
natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS.
Članak 41.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor HNS-a, a u
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vremenu između sjednica Izvršnog odbora Natjecateljska komisija.
Članak 42.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu
HNS-a.

Opatija, 04. 06. 2016.
Predsjednik
Davor Šuker v.r.

Broj:
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na
sjednici održanoj 04. 06. 2016. donio
ODLUKU
1. Damir Stipković imenuje se za koordinatora natjecanja kvalifikacija
za Kup regija za natjecateljsku godinu 2015/16.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Opatija, 04. 06. 2016.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

47

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na
sjednici održanoj 04. 06. 2016. donio
ODLUKU
I. Naknada za službene osobe na utakmicama završnice Hrvatskog
nogometnog kupa za juniore u natjecateljskoj godini 2015/16. iznosi:

-

sudac utakmice
pomoćni sudac
4. sudac (samo finale)
delegat

utakmice
do 1/8 finala

utakmice
1/4, 1/2, finale

250,00 kn
150,00 kn
150,00 kn

350,00 kn
250,00 kn
150,00 kn
250,00 kn

II. Naknada za službene osobe na utakmicama kvalifikacija za
sudjelovanje u Kupu regija iznosi:
-

sudac utakmice
pomoćni sudac
4. sudac (samo finale)
delegat

450,00 kn
300,00 kn
150,00 kn
350,00 kn

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od
početka natjecanja Završnice Hrvatskog nogometnog kupa za juniore u
natjecateljskoj godini 2015/16.
Broj:
Opatija, 04. 06. 2016.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 44.
Statuta (Glasnik 33/15) na sjednici održanoj 04. 06. 2016. donio
PROPOZICIJE
NATJECANJA
ZAVRŠNICE PRVENSTVA NOGOMETNIH SREDIŠTA ZA JUNIORE
ZA NATJECATELJSKU 2015/2016. GODINU

Članak 1.
Na Završnici prvenstva Nogometnih središta za juniore mogu
sudjelovati momčadi koje su osvojile minimalno 3. mjesto u natjecanju
pripadajućeg Središta HNS-a. Nogometna središta odgovorna su za
prijave momčadi za Završnicu.
Članak 2.
Natjecanjem rukovodi Turnirski odbor.
Članak 3.
Završnica prvenstva Nogometnih središta za juniore održat će se u
Sesvetama od 17. do 21. lipnja 2016. godine.
Članak 4.
Svaka momčad po jednom igra protiv ostalih momčadi (jednostruki
bod sustav). Za pobjedu se dobiva tri boda, za neriješeni rezultat jedan
bod i nula bodova za poraz. Utakmice se igraju u trajanju od 2x45
minuta.
Članak 5.
Ukoliko nakon završetka natjecanja dvije ili više momčadi imaju isti
broj bodova, sljedeći kriteriji se uzimaju u obzir za određivanje poretka
(silaznim redoslijedom):
a) Veći broj bodova osvojenih na utakmicama između odnosnih
momčadi;
b) Bolja gol razlika s utakmica između odnosnih momčadi;
c) Veći broj pogodaka postignutih na utakmicama između odnosnih
momčadi.
d) Ako, nakon primjene kriterija a) do c), dvije momčadi i dalje
imaju isti poredak, ponovno se primjenjuju kriteriji a) do c) isključivo na
utakmice između odnosnih momčadi kako bi se utvrdio njihov konačni
poredak. Ako ovaj postupak ne dovede do konačne odluke, primjenjuju
se kriteriji e) i f).
e) Rezultati svih utakmica u grupi:
1. Bolja gol razlika
2. Veći broj postignutih pogodaka
f) Ždrijeb.
Članak 6.
Plasman u Prvu HNL juniora za natjecateljsku 2016/2017. može
ostvariti momčad koja je osvojila minimalno 3. mjesto na Završnici,
ukoliko zadovoljava sve ostale pravilnike i propise HNS-a, uključujući i
kriterij da se seniorska momčad tog kluba u 2016/17. natječe najmanje u
Trećoj HNL.
Članak 7.
Klub čija je momčad nastupala u Prvoj HNL za juniore u
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natjecateljskoj 2015/2016. nema pravo sudjelovanja na Završnici.
Članak 8.
Pravo nastupa imaju igrači koji na dan utakmice nisu mlađi od 16
godina, a na dan 01. 07. 2015. nisu bili stariji od 18 godina i 6 mjeseci
(igrači rođeni 01. 01. 1997. i mlađi). Iznimno, pravo nastupa ima i igrač
koji je na dan utakmice navršio 15 godina i ima obavljeni specijalistički
zdravstveni pregled.
Svaka momčad smije prijaviti maksimalno 18 igrača za Završnicu. Za
vrijeme utakmice svaka momčad ima pravo na najviše pet zamjena
igrača.
Na utakmici za svaku momčad može nastupiti najviše dva igrača
strana državljana.
Članak 9.
Svaki ekipa mora Turnirskom odboru dostaviti konačnu listu 18 igrača
za sudjelovanje na Završnici. Ova lista mora biti predana i potpisana od
ovlaštene osobe na Turnirskom odboru koji će biti održan 17. lipnja
2016. godine u 14.00 sati u prostorijama NK Sesvete.
18 igrača upisanih u konačnoj listi mogu sudjelovati na Završnici.
Maksimalno dva igrača upisana na ovoj listi mogu se zamijeniti po
dostavi medicinskog dokaza o bolesti ili ozljedi Turnirskom odboru
najkasnije tri sata prije početka utakmice. Zamijenjeni igrač više ne
može sudjelovati na Završnici. Međutim, vratari se mogu zamijeniti u
bilo koje vrijeme tijekom natjecanja temeljem dostave pismenog
liječničkog dokaza o bolesti ili ozljedi, ali ne kasnije od tri sata prije
početka odnosne utakmice.
Članak 10.
Pojedinačne opomene (žuti kartoni) koji nisu rezultirali suspenzijom,
istječu po završetku natjecanja Nogometnog središta i ne prenose se u
Završnicu. Neodrađene suspenzije prenose se u Završnicu.
Nakon dvije opomene (žuti kartoni) stupa na snagu automatska
suspenzija igrača za prvu slijedeću utakmicu.
Članak 11.
Momčadi imaju pravo ulaganja žalbe na utakmicu u roku od 3 sata od
završetka odnosne utakmice.
Članak 12.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama neposredno se
primjenjuju odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima i
Disciplinskog pravilnika te, dopunski, Propozicije natjecanja juniora i
kadeta na razini središta HNS u natjecateljskoj godini 2015/16.
Broj:
Opatija, 04. 06. 2016.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 44.
Statuta (Glasnik 33/15) na sjednici održanoj 04. 06. 2016. donio
PROPOZICIJE
NATJECANJA
ZAVRŠNICE PRVENSTVA NOGOMETNIH SREDIŠTA ZA PIONIRE I
KADETE ZA NATJECATELJSKU 2015/2016. GODINU
Članak 1.
Na Završnici prvenstva nogometnih središta za pionire i kadete mogu
sudjelovati klubovi koje su osvojili minimalno 3. mjesto u natjecanju
pripadajućeg središta HNS-a. Nogometna središta odgovorna su za
prijave momčadi za Završnicu.
Članak 2.
Natjecanjem rukovodi Turnirski odbor.
Članak 3.
Završnice prvenstva Nogometnih središta za pionire i kadete održat
će se u Sesvetama od 12. do 16. lipnja 2016. godine.
Članak 4.
Svaka momčad po jednom igra protiv ostalih momčadi (jednostruki
bod sustav). Za pobjedu se osvaja tri boda, za neriješeni rezultat jedan
bod i nula bodova za poraz. Utakmice u uzrastu pionira igraju se u
trajanju od 2x35 minuta, a u uzrastu kadeta 2x40 minuta.
Članak 5.
Ako po završetku natjecanja dvije ili više momčadi imaju isti broj
bodova, sljedeći kriteriji se uzimaju u obzir za određivanje poretka
(silaznim redoslijedom):
a) Veći broj bodova osvojenih na utakmicama između odnosnih
momčadi;
b) Bolja gol razlika s utakmica između odnosnih momčadi;
c) Veći broj pogodaka postignutih na utakmicama između odnosnih
momčadi.
d) Ako, nakon primjene kriterija a) do c) dvije momčadi i dalje imaju
isti poredak, ponovno se primjenjuju kriteriji a) do c) isključivo na
utakmice između odnosnih momčadi kako bi se utvrdio njihov konačni
poredak. Ako ovaj postupak ne dovede do konačne odluke, primjenjuju
se kriteriji e) i f).
e) Rezultati svih utakmica u grupi:
1. Bolja gol razlika
2. Veći broj postignutih pogodaka
f) Ždrijeb.
Članak 6.
Plasman u Prvu HNL piniora i kadeta za natjecateljsku 2016/2017.
mogu ostvariti maksimalno dva kluba koji su u zbirnoj tablici osvojili
najviše bodova, a minimalno 3. mjesto na zbirnoj tablici Završnice,
ukoliko zadovoljavaju sve ostale pravilnike i propise HNS-a, uključujući i
kriterij da se seniorska momčad tog kluba u 2016/17. natječe najmanje u
Trećoj HNL. Ukoliko u zbirnoj tablici dvije momčadi imaju isti broj
bodova, prednost će imati ona koja je osvojila veći broj bodova u
kategoriji pionira.
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Članak 7.
Klubovi čije su se momčadi natjecale u Prvoj HNL za pionire i kadete
u natejcateljskoj 2015/2016. nemaju pravo sudjelovanja na Završnici.
Članak 8.
Pravo nastupa u uzrastu pionira imaju igrači koji na dan utakmice
nisu mlađi od 12 godina, a na dan 01. 07. 2015. nisu bilo stariji od 14
godina i šest mjeseci (igrači rođeni 01. 01. 2001. i mlađi). Iznimno, pravo
nastupa ima i igrač koji je na dan utakmice navršio 11 godina i ima
obavljeni specijalistički zdravstveni pregled.
Pravo nastupa u uzrastu kadeta imaju igrači koji na dan utakmice
nisu mlađi od 14 godina, a na dan 01. 07. 2015. nisu bili stariji od 16
godina i šest mjeseci (igrači rođeni 01. 01. 1999. i mlađi). Iznimno, pravo
nastupa ima i igrač koji je na dan utakmice navršio 13 godina i ima
obavljeni specijalistički zdravstveni pregled.
Na utakmici za svaku momčad može nastupiti do dva igrača strana
državljana.
Svaka momčad smije prijaviti maksimalno 18 igrača za Završnicu. Za
vrijeme utakmice, svakoj momčad može obaviti do 5 zamjena igrača.
Članak 9.
Svaka momčad mora Turnirskom odboru dostaviti konačnu listu 18
igrača za sudjelovanje na Završnici. Ova lista mora biti predana i
potpisana od ovlaštene osobe na Turnirskom odboru koji će biti održan
12. lipnja 2016. godine u 14.00 sati u prostorijama NK Sesvete.
18 igrača upisanih u konačnoj listi mogu sudjelovati na Završnici.
Maksimalno dva igrača upisana na ovoj listi mogu se zamijeniti po
dostavi medicinskog dokaza o bolesti ili ozljedi Turnirskom odboru
najkasnije tri sata prije početka utakmice. Zamijenjeni igrač više ne
može sudjelovati na Završnici. Međutim, vratari se mogu zamijeniti u
bilo koje vrijeme tijekom natjecanja temeljem dostave pismenog
liječničkog dokaza o bolesti ili ozljedi, ali ne kasnije od tri sata prije
početka odnosne utakmice.
Članak 10.
Pojedinačne opomene (žuti kartoni) koji nisu rezultirali suspenzijom,
istječu po završetku natjecanja Nogometnog središta i ne prenose se u
Završnicu. Neodrađene suspenzije prenose se u Završnicu.
Nakon dvije opomene (žuti kartoni) stupa na snagu automatska
suspenzija igrača za prvu slijedeću utakmicu.
Članak 11.
Momčadi imaju pravo ulaganja žalbe na utakmicu u roku od 3 sata od
završetka odnosne utakmice.
Članak 12.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama neposredno se
primjenjuju odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima i
Disciplinskog pravilnika te, dopunski, Propozicije natjecanja pionira i
mlađih pionira na razini središta HNS u natjecateljskoj godini 2015/16.
Broj:
Opatija, 04. 06. 2016.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Temeljem članka 44. Statuta Izvršni odbor je na prijedlog Komisije
nogometnih sudaca na sjednici održanoj 04. 06. 2016. god. verificirao
IZMJENE I DOPUNE PRAVILA NOGOMETNE IGRE – 2016./17. godine
prema Cirkularnom pismu FIFA-e br. 5 (SEC/2016—C121/bru)
od 01. travnja 2016. godine.
130. glavna godišnja sjednica Međunarodnog nogometnog saveza
Board (IFAB) održana je u Cardiffu 05. ožujka 2016. Izmjene i dopune
Pravila igre koje su odobrene na ovoj sjednici nalaze se u daljnjem
tekstu.
Stoga izvolite izmijeniti i dopuniti posljednje izdanje HNS-a
„PRAVILA NOGOMETNE IGRE“ 2015./2016.“ i to kako slijedi:
Izmjene i dopune Pravila igre – 2016/2017 i informacije u vezi
okončane reforme Međunarodnog nogometnog saveza Board
1. Izmjene i dopune Pravila igre – 2016/17
GGS je odobrio sveobuhvatne izmjene i dopune Pravila igre koje je
pripremila IFAB-ova Tehnička Potkomisija. Ovo su najopsežnije izmjene
i dopune Pravila igre u 130-godišnjoj povijesti IFAB-a. Razumijemo da
će prijevod nove knjige Pravila i pripremanje obrazovnih materijala
zahtijevati puno rada nacionalnih nogometnih saveza, stoga, kako
bismo pomogli u tome procesu, molimo obratite pozornost na sljedeće:
· Od 1. travnja, engleska verzija cjelovite knjige Pravila igre 2016-17
biti će dostupna na www.theifab.com. Ta verzija može se preuzeti.
Krajem svibnja, francuska, španjolska i njemačka verzija također će biti
dostupne na Internetu.
· Engleski tekst samo Pravila 17 biti će dostupan u obliku koji
omogućava „kopiranje i lijepljenje“ samo za svrhe prijevoda i pripreme
obrazovnih materijala.
· Izmijenjena i dopunjena verzija Pravila mijenja prezentaciju koju ste
dobili na sastanku FIFA-inih instruktora za suđenje u Sevilli u veljači te
je dostupna na Internetu za svrhe obrazovanja.
Glavni razlog za promjenu Pravila je „da su ona dostupnija i lakše
razumljiva svima u nogometu te povećanje dosljednosti u
razumijevanju, prevođenju i primjeni.“ IFAB je uvjeren da će izmijenjena
i dopunjena Pravila poboljšati suđenje i nogomet na svim razinama igre
diljem svijeta. Ukoliko imate pitanja vezana uz Pravila molimo da nam
se obratite putem sljedećeg e-maila: lawenquiries@theifab.com.
U privitku ovog cirkularnog pisma nalazi se obrazac kojeg treba
koristiti za narudžbu kopija knjige Pravila igre 2016-17 (engleski,
španjolski, francuski i njemački). Kao i obično, poslat ćemo vam
sljedeće tiskane kopije Pravila igre 2016/17 krajem svibnja:
· Pet kopija za vaš savez;
· Jednu kopiju za svakog od vaših FIFA sudaca i pomoćnih sudaca
2016.;
Ukoliko želite naručiti dodatne kopije, molimo koristite priloženu
narudžbenicu koja je sama po sebi razumljiva. Kako bismo učinili
53

osuvremenjena Pravila igre široko dostupnima, možemo vam dostaviti
dodatne kopije po cijeni 3.00 CHF po kopiji (bez dostave). Kako bi
IFAB mogao proizvesti odgovarajući broj kopija, ljubazno vas molimo
da ispunite i vratite obrazac putem e-maila na order@theifab.com ili
faksom na +41 44 245 1887 najkasnije do 29. travnja 2016.
Pravilo 12 – Prekršaji i nesportska ponašanja: Onemogućavanje
izgledne prilike za postizanje pogotka
Jedna od najvažnijih promjena Pravila je izmjena i dopuna teksta za
prekršaj u kaznenom prostoru koji onemogućava napadača u izglednoj
prilici za postizanje pogotka. Kako kazneni udarac načelno vraća u
izglednu priliku za postizanje pogotka, prekršaj u kaznenom prostoru
koji se sastoji od pokušaja igranja loptom ili oduzimanja lopte
suparničkom igraču će sada biti za opomenu (žuti karton), a ne
isključenje (crveni karton). Međutim, radi očuvanja „fair playa“ , igranje
rukom, povlačenje, guranje, odvlačenje ili kad obrambeni igrač uopće
ne pokušava igrati ili se ne nalazi u prilici za igranje loptom, obrambeni
igrač će i dalje biti isključen (crveni karton).
GGS je odobrio sljedeći tekst te će učinak ove promjene biti revidiran
na GGS 2018.:
„Onemogućavanje pogotka ili izgledne prigode za postizanje
pogotka
Kada igrač onemogući suparničkog igrača u postizanju pogotka ili u
izglednoj prigodi za postizanje pogotka igranjem rukom igrač se
isključuje neovisno o mjestu gdje je prekršaj počinjen.
Kada igrač počini prekršaj protiv suparničkog igrača u vlastitom
kaznenom prostoru kojim onemogući suparničkog igrača u izglednoj
prigodi za postizanje pogotka i sudac dosudi kazneni udarac, igrač koji
je počinio prekršaj se kažnjava osim ako je:
·
Prekršaj povlačenje, odvlačenje ili guranje ili
·
Igrač koji je počinio prekršaj ne namjerava igrati loptom ili nema
mogućnosti da pokuša igrati loptom ili
·
Prekršaj kažnjiv crvenim kartonom neovisno o tome gdje je na
terenu za igru počinjen (npr. gruba igra, nasilno ponašanje itd.)
U svim navedenim okolnostima igrač se isključuje.“
Prezentacija o ovoj temi, uključujući jasne primjere koji pokazuju
primjenu novog teksta, će uskoro biti dostupna za preuzimanje na
www.theifab.com.
2. „Sin bins“
Dano je odobrenje da se UEFA-ini eksperimenti koji uključuju
upotrebu „sin bina“ u razvojnim utakmicama mladeži nastave i treću
godinu. Biti će zatraženo od UEFA-e da pruži dodatne informacije kako
bi se odluka mogla donijeti na GGS 2017.
3. Četvrta zamjena u produžecima
Temeljem brojnih zahtjeva nacionalnih nogometnih saveza i
konfederacija, IFAB je odlučio dopustiti eksperimente sa četvrtom
zamjenom u produžetcima na natjecanjima s fazom ispadanja gdje su
produžetci dio utvrđivanja pobjednika utakmice.
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4. Elektronički sustavi komunikacije i praćenja (EPTS)
Predstavljene su novosti vezano za EPTS te je dogovoreno da će se i
dalje nastaviti istraživanje na uvođenju određenih standarda i programa
kvalitete.
5. „Trostruko kažnjavanje“
Dano je dopuštenje za „novi“ tekst u Pravilu 12 za prekršaje u
kaznenom prostoru koji onemogućava protivnika u izglednoj prilici za
postizanje pogotka.
6. Video pomoć službenim osobama
Nakon dvije godine rasprave unutar IFAB-a, uključujući i Nogometno
i tehničko savjetodavno vijeće, te nakon konzultacija s ostalim
nogometnim interesnim skupinama i sportovima koji koriste video
pomoć službenim osobama, IFAB je odlučio započeti eksperimentalnu
fazu korištenja Video pomoći sucima (VARs) kao pomoć kod jasnih
pogrešaka u situacijama koje mijenjaju tijek utakmice.
Cilj ovog eksperimenta je da odgovori na jedno važno pitanje:
„Poboljšava li uvođenje VARsa igru?“, a to će analizirati neovisni institut
za istraživanje pod vodstvom IFAB-a. Informacije će biti predstavljene
na GGS 2017. i 2018.
Trenutačno, IFAB, uz podršku FIFA-inog Odjela za tehnologiju i
inovacije te relevantnim organizatorima natjecanja (nacionalni
nogometni savezi i lige) diljem svijeta, priprema protokol projekta i
osnovne detalje za koje se smatra da će biti spremni za implementaciju
kasnije ove godine ili početkom 2017.
Više informacija biti će dostupno na www.theifab.com početkom
lipnja 2016.
Ovo su uzbudljiva vremena za nogomet i IFAB-u je jako drago što
može prednjačiti u raspravama te voditi promjene i pokuse. Radujemo
se suradnji s vama na nastavku poboljšanja igre i njenih pravila.
Zahvaljujemo vam na pažnji te nas slobodno kontaktirajte ukoliko
imate bilo kakvih pitanja; molimo vas da uočite da su nova adresa i
kontakt detalji IFAB-a sljedeći:
The International Football Association Bord
Münstergasse 9
8001 Zurich
Switzerland
Tel.: +41 (0) 44 245 1886
Faks: +41 (0) 44 245 1887
www.theifab.com
Opatija, 04. 06. 2016.
Broj:
/16.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na
prijedlog Natjecateljske komisije i Komisije za ženski nogomet na
sjednici održanoj 04. 06. 2016. donio
ODLUKU
I. Petra Mandić Jelaska razrješuje se dužnosti člana Komisije za ženski
nogomet.
II. Željko Kovačević imenuje se za člana Komisije za ženski nogomet.
III. U Povjerenstvo za utvrđivanju ispunjenja uvjeta za natjecanje u
Prvoj HNLŽ sukladno Odluci o kriterijima/uvjetima za natjecanje u Prvoj
HNLŽ (Glasnik 34/15) imenuju se:
1. Branko Kaptalan
2. Stjepan Žugaj
3. Hrvoje Matijević.
IV. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:
Opatija, 04. 06. 2016.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na
sjednici održanoj 04. 06. 2016. donio
ODLUKU
1. Mislav Bilović, Lino Roša i Bono Pavić razrješuju se dužnosti
predsjednika, odnosno člana Komisije za žalbe HNS središta Rijeka u
natjecateljskoj godini 2015/16.
2. Za predsjednika i članove Komisije za žalbe HNS središta Rijeka u
natjecateljskoj godini 2015/16. i 2016/17. imenuju se:
- Čedomir Borčić, predsjednik
- Anton Buneta, član
- Ivan Vidak, član.
3. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:
Opatija, 04. 06. 2016.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 31.
Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim instruktorima na sjednici
održanoj 04. 06. 2016. god. donio slijedeću
O D L U K U
o verifikaciji proglašenja u zvanje
savezne kategorije nogometnih sudaca
Potvrđuje se proglašenje u zvanje SAVEZNE kategorije
nogometnog suca slijedeći:
Ispit druge komisijske kontrole
1. Goran AGIČIĆ (Zadar)
2. Ivan ANIĆ (Zadar)
3. Ante BUNDOVIĆ (Bjelovar)
4. Bojan CURIĆ (Draž)
5. Marko ĐURĐEK (Turčin)
6. Filip HIRŠ (Varaždin)
7. Paolo JAKOVAŠIĆ (Opatija)
8. Ante JURIĆ (Split)
9. Mihael KARALIĆ (Stari Perkovci)
10. Patrik KOLARIĆ (Strahoninec)
11. Dejan KUPRES (Samobor)
12. Antun LUKIĆ (Kastav)
13. Dražen MATASOVIĆ (Đakovo)
14. Mladen MATIĆ (Virovitica)
15. Filip MEGLIĆ (Krapinske Toplice)
16. Martina NERALIĆ (Karlovac)
17. Marko PETRUNIĆ (Duga Resa)
18. Nenad PJEVAC (Delnice)
19. Marko PUNČEC (Koprivnica)
20. Bruno RITOŠA (Koprivnica)
21. Daniel STARČEVIĆ (Pula)
22. Davor TADIĆ (Rijeka)
23. Emilio VALENTIĆ (Karlovac)
24. Zoran VRABELJ (Koprivnički Ivanec)
25. Goran ŽGANEC (Čakovec)

08.05.2016. god.
30.04.2016. god.
19.03.2016. god.
05.03.2016. god.
30.04.2016. god.
09.04.2016. god.
02.04.2016. god.
22.05.2016. god.
08.05.2016. god.
20.03.2016. god.
21.05.2016. god.
14.05.2016. god.
17.04.2016. god.
16.04.2016. god.
30.04.2016. god.
21.05.2016. god.
07.05.2016. god.
04.05.2016. god.
27.02.2016. god.
23.04.2016. god.
25.03.2016. god.
23.04.2016. god.
14.05.2016. god.
14.05.2016. god.
16.04.2016. god.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Opatija, 04. 06. 2016.
Broj:

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 19. Pravilnika o sucima,
suđenju i sudačkim instruktorima na sjednici održanoj 04. 06. 2016.
god. donio slijedeću
O D L U K U
o verifikaciji proglašenja u zvanje
regionalne kategorije nogometnog suca
Potvrđuje se proglašenje u zvanje REGIONALNE kategorije
nogometnog suca slijedeći:
1. Anton BADJUK, Rijeka
2. Jurica BARIŠIĆ, Kutina
3. Marko BILUŠIĆ, Šibenik
4. Lučano BLAŠKOVIĆ, Koprivnica
5. Mihael BOŠNJAK, Virovitica
6. Mihaela BRDARIĆ, Slatina
7. Ante BUZOV, Split
8. Matej ČULINA, Pridraga
9. Tomislav ČULINA, Pridraga
10. Filip DAMJANOVIĆ, Đeletovci
11. Manuel DENDIS, Jelisavac
12. Darko DUMANČIĆ, Prkovci
13. Maja FERIĆ, Pitomača
14. Ivor FIRM, Zagreb
15. Renato FURLIĆ, Beli Manastir
16. Tomislav HLEVNJAK, Koprivnica
17. Mateo JAKOPEC, Zagreb
18. Davor KOMIN, Gornja Stubica
19. Dario KRAJNOVIĆ, Slavonski Brod
20. Renato LACIĆ, Gruda
21. Mario LIBIĆ, Feričanci
22. Luka LJUBEJ, Strmec
23. Matej MAĐERIĆ, Koprivnica
24. Marko MALOČA, Zagreb
25. Domagoj MARGARIN, Samobor
26. Ivan MARINČEVIĆ, Mićevec
27. Stjepan MIHALJINEC, Zabok
28. Andrija PERIĆ, Sinj
29. Luka PISAČIĆ, Vrbovec
30. Vinko PODRUG, Zagreb
31. Marko RAŠIĆ, Zagreb
32. Hrvoje SELENIĆ, Slatina
33. Saša SPAJIĆ, Županja
34. Ivan ŠIŠMANOVIĆ, Slavonski Brod
35. Dino ŠUVELJAK, Kapela
36. Mauricio UŠIĆ, Pula
37. Marko VUKASOVIĆ, Zagreb
38. Danijel ŽIŽIĆ-GUŠO, Otok dalmatinski
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Opatija, 04. 06. 2016.
Broj: /16.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Brisanje iz registra

REGISTRACIJE

Brisu se igraci iz registra Pejić Matej
"Dugo Selo" Dugo Selo jer odlaze u
inozemstvo.

ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

DALMATINSKO PODRUČJE

(Sjednica 02.06.2016)
Raskidi ugovora

ŽNS ŠIBENSKO KNINSKI

NK "GNK DINAMO" ZAGREB i igrač
Krizmanić Tomislav sporazumno
raskinuli stipendijski ugovor broj 379 od
16.06.2014.

(Sjednica 20.05.2016)
Registracija ugovora

Registracija ugovora

NK "HNK "ŠIBENIK S.D.D."" ŠIBENIK i
igrač Barać Mateo zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2018.

NK "GNK DINAMO" ZAGREB i igrač
Krizmanić Tomislav zaključili stipendijski
ugovor do 01.06.2019.

NK "HNK "ŠIBENIK S.D.D."" ŠIBENIK i
igrač Bartulović Mario zaključili
stipendijski ugovor do 15.06.2017.

(Sjednica 03.06.2016)

Raskidi ugovora
SLAVONSKO PODRUČJE

NK "RUDEŠ" ZAGREB i igrač Džoni Ivan
Jakov sporazumno raskinuli ugovor o
radu broj 742 od 28.08.2015.

NS ĐAKOVO

NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC"
ZAGREB i igrač Jurač Ivan sporazumno
raskinuli stipendijski ugovor broj 281 od
17.04.2015.

(Sjednica 31.05.2016)
Brisanje iz registra

NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC"
ZAGREB i igrač Tokić Niko sporazumno
raskinuli ugovor o radu broj 930 od
11.09.2015.

Brisu se igraci iz registra Pap Petar
"Dinamo (Tr)" Trnava jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 07.06.2016)

NS VINKOVCI

Brisanje iz registra

(Sjednica 07.06.2016)

Brisu se igraci iz registra Tokić Niko
"Hrvatski Dragovoljac" Zagreb jer
odlaze u inozemstvo.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Antukić Sven
"HAŠK-SOKOL" Jankovci jer odlaze u
inozemstvo.
RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

NS SAMOBOR
(Sjednica 05.06.2016)

NOGOMETNI SAVEZ PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Kostelac Petar
Zvonimir "Sava Strmec" Strmec jer
odlaze na područje drugog saveza.

(Sjednica 03.06.2016)

NS VRBOVEC

Brisu se igraci iz registra Pavlić Antonio
"HNK Rijeka s.d.d." Rijeka jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

(Sjednica 31.05.2016)
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NK "SLAVEN BELUPO" KOPRIVNICA i
igrač Rozman Matjaž sporazumno
raskinuli ugovor o profesionalnom
igranju broj 13/2015 od 26.06.2015.

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
ISTARSKE
(Sjednica 06.06.2016)

NK "SLAVEN BELUPO" KOPRIVNICA i
igrač Da Silva Edson Henrique
sporazumno raskinuli ugovor o
profesionalnom igranju broj 02/2016 od
01.02.2016.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šimunović
Marko "Jadran-Poreč" Poreč, Šimunović
Dragan "Jadran-Poreč" Poreč jer odlaze
u inozemstvo.

NK "SLAVEN BELUPO" KOPRIVNICA i
igrač Križman Sandi sporazumno
raskinuli ugovor o profesionalnom
igranju broj 15/2015 od 26.06.2015.

SJEVERNO PODRUČJE

NK "SLAVEN BELUPO" KOPRIVNICA i
igrač Paracki Goran sporazumno
raskinuli ugovor o profesionalnom
igranju broj 17/2014 od 08.08.2014.

ŽNS VARAŽDINSKI
(Sjednica 06.06.2016)
Brisanje iz registra

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Brisu se igraci iz registra Dojder Franjo
"Varaždin" Varaždin jer odlaze u
inozemstvo.

Robert Uroić s.r.

NOGOMETNI SAVEZ KOPRIVNIČKO
KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
(Sjednica 03.06.2016)
Raskidi ugovora
NK "SLAVEN BELUPO" KOPRIVNICA i
igrač Marciuš Marko sporazumno
raskinuli stipendijski ugovor broj
14/2015 od 26.06.2015.

63

