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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik 33/15) na sjednici održanoj 21. 09. 2015. donio

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu stalnih natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza
I. U Odluci o sustavu stalnih natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza (Glasnik 28/13, 35/13) točka 5.
mijenja se i glasi:
“5. NATJECANJA MLADEŽI“
C) LIGA PIONIRA, KADETA I JUNIORA NA RAZINI SREDIŠTA HNS od 2016/17. i dalje
Natjecanje se odvija u pet skupina u pojedinoj uzrasnoj kategoriji po dvostrukom bod sustavu u dva dijela s do šesnaest klubova
u natjecanju u pojedinoj skupini Skupine se formiraju na podru čju središta HNS na način da županijski nogometni savezi s
područja - središta Osijek čine skupinu Istok; - središta Rijeka čine skupinu Zapad, - središta Split čine skupinu Jug; - središta
Varaždin čine skupinu Sjever; - središta Zagreb čine skupinu Središte. U skupinama sudjeluju odgovaraju će momčadi
klubova čije seniorske momčadi igraju u Prvoj, Drugoj ili Trećoj HNL i,ukoliko su ostvarili rezultatski plasman,mom čadi
klubova čije seniorske momčadi igraju u međužupanijskom ili prvom županijskom stupnju natjecanja. Prvaci svake
skupine igraju završni turnir za prvaka u pojedinoj uzrasnoj kategoriji po jednostrukom kup sustavu na neutralnom terenu.“

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik HNS 33/15), na sjednici održanoj 31.07.2015.
godine donio PROPOZICIJE NATJECANJA ZA
PRVENSTVO KADETA I JUNIORA
LIGA NOGOMETNIH SREDIŠTA HNS-a - NATJECATELJSKA GODINA 2015/2016.(izvadak)
Članak 1.
Odlukom Izvršnog odbora HNS o sustavu stalnih natjecanja, u natjecateljskoj godini 2015/2016. Nogometna središta HNS-a
(dalje Središta) vode natjecanja mladeži u kategorijama kadeta i juniora. Natjecanje se odvija u pet skupina po dvostrukom
bod sustavu u dva dijela sa do šesnaest klubova u natjecanju u pojedinoj skupini. Skupine se formiraju na podru čju Središta na
način da županijski nogometni savezi s podru čja: - Nogometnog središta Osijek čine skupinu Istok, - Nogometnog središta
Rijeka čine skupinu Zapad, - Nogometnog središta Split čine skupinu Jug, - Nogometnog središta Varaždin čine skupinu
Sjever, - Nogometnog središta Zagreb čine skupinu Središte. U skupinama Prve NL Središta za kadete i juniore sudjeluju
odgovarajuće momčadi klubova čije seniorske momčadi igraju u Prvoj, Drugoj ili Trećoj HNL i ukoliko su ostvarili rezultatski
plasman, momčadi klubova čije seniorske momčadi igraju u međužupanijskom ili županijskom stupnju natjecanja. Središta
organiziraju i provode natjecanja i u slijedno nižim ligama za kadete i juniore, a što se temelji na sportskim kriterijima broja
mlađih uzrasnih kategorija koje klubovi moraju imati u natjecanju HNS-a te prijavama klubova me đužupanijskog i županijskog
stupnja natjecanja koji ispunjavaju uvjete iz propozicija. Prva NL Središta, odnosno ostale slijedno niže lige moraju biti
propusne, napredovanje ili ispadanje utvr đuje se na temelju ukupnog plasmana obje mom čadi (zbroj bodova kadeta i juniora u
natjecateljskoj godini). Prvaci svake skupine Prve NL Središta u kategoriji kadeta i juniora igraju završno natjecanje za
amaterskog prvaka koje ujedno predstavlja kvalifikacije za popunu Prve HNL za kadete odnosno juniore. Sustav stalnog
natjecanja:
Članak 2.
Sastav liga i koje se momčadi natječu u Prvoj NL Središta, odnosno u slijedno nižim ligama utvr đuje svako Središte u skladu s
postavljenim kriterijima za utvrđivanje plasmana i propisanim načinom obnavljanja liga. U jednoj ligi može se natjecati najviše
16 momčadi, broj momčadi pojedinih liga mladeži utvrđuje zasebno svako Središte prema broju mom čadi prijavljenih klubova
zaključno do 01. 07. tekuće godine. U ligama pojedinog Središta obvezno sudjeluju klubovi čije seniorske momčadi nastupaju u
jednom od prva tri stupnja natjecanja, osim ako sa kadetima i juniorima ve ć ne sudjeluju u Prvoj HNL. Kriterij za
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raspoređivanje ostalih klubova u lige Središta je ostvaren ukupan zbroj bodova kadeta i juniora u prethodnoj natjecateljskoj
godini u ligama Središta. U pravilu se popuna Prve NL Središta vrši sa dva najbolje plasirana kluba iz slijedno niže lige kadeta i
juniora. Ako ostane natjecateljskog prostora u lige Središta mogu se prijaviti i druge mom čadi klubova čiji seniori nastupaju u
Prvoj, Drugoj i Trećoj HNL, o uvrštavanju drugih momčadi (temeljem prijave) odlučuju Povjerenstva na razini Središta, a
takve momčadi počinju svoje natjecanje od najniže lige u Središtu. Druge mom čadi isto tako podliježu napredovanju u višu ligu
Središta odnosno ispadanju u nižu ligu Središta. U istoj ligi ne mogu igrati dvije mom čadi istog kluba, druga momčad zadržava
pravo igranja u prvoj nižoj slijednoj ligi Središta. Svako Središte vrši dopunu ovog članka sastavom liga koje objavljuje u
svojim službenim glasilima, te je dopuna ovog članka zasebni dio Propozicija natjecanja 2015/16 svakog Središta. Dopunski
članak mora sadržavali naziv lige, kategoriju, sastav lige sa mom čadima, kalendar natjecanja te način popune.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 44. Statuta (Glasnik HNS 33/15), na sjednici održanoj 31.07.2015.
godine donio PROPOZICIJE NATJECANJA ZA PRVENSTVO
MLAĐIH PIONIRA I PIONIRA
LIGA NOGOMETNIH SREDIŠTA HNS-a (izvadak) - NATJECATELJSKA GODINA 2015/2016.
Članak 1.
Odlukom Izvršnog odbora HNS-a o sustavu stalnih natjecanja, u natjecateljskoj godini 2015/2016. Nogometna središta HNS-a
(dalje Središta) vode natjecanja mladeži u kategorijama mla đih pionira i pionira. Natjecanje se odvija u pet skupina po
dvostrukom bod sustavu u dva dijela sa do šesnaest klubova u natjecanju u pojedinoj skupini. Skupine se formiraju na podru čju
Središta na način da županijski nogometni savezi s podru čja: - Nogometnog središta Osijek čine skupinu Istok, - Nogometnog
središta Rijeka čine skupinu Zapad, - Nogometnog središta Split čine skupinu Jug, - Nogometnog središta Varaždin čine
skupinu Sjever, - Nogometnog središta Zagreb čine skupinu Središte. U skupinama Prve NL Središta za mla đe pionire i
pionire sudjeluju odgovarajuće momčadi klubova čije seniorske momčadi igraju u Prvoj, Drugoj ili Trećoj HNL i ukoliko su
ostvarili rezultatski plasman, momčadi klubova čije seniorske momčadi igraju u međužupanijskom ili županijskom stupnju
natjecanja. Središta organiziraju i provode natjecanja i u slijedno nižim ligama za mla đe pionire i pionire, a što se temelji na
sportskim kriterijima broja mlađih uzrasnih kategorija koje klubovi moraju imati u natjecanju HNS-a te prijavama klubova
međužupanijskog i županijskog stupnja natjecanja koji ispunjavaju uvjete iz propozicija. Prva NL Središta, odnosno ostale
slijedno niže lige moraju biti propusne, napredovanje ili ispadanje utvr đuje se na temelju ukupnog plasmana obje mom čadi
(zbroj bodova mlađih pionira i pionira u natjecateljskoj godini). Prvaci svake skupine Prve NL Središta u kategoriji pionira
igraju završno natjecanje za amaterskog prvaka koje ujedno predstavlja kvalifikacije za popunu Prve HNL za pionire. Sustav
stalnog natjecanja:
Članak 2.
Sastav liga i koje se momčadi natječu u Prvoj NL Središta, odnosno u slijedno nižim ligama utvr đuje svako Središte u skladu s
postavljenim kriterijima za utvrđivanje plasmana i propisanim načinom obnavljanja liga. U jednoj ligi može se natjecati najviše
16 momčadi, broj momčadi pojedinih liga mladeži utvrđuje zasebno svako Središte prema broju mom čadi prijavljenih klubova
zaključno do 01. 07. tekuće godine. U ligama pojedinog Središta obvezno sudjeluju klubovi čije seniorske momčadi nastupaju u
jednom od prva tri stupnja natjecanja, osim ako sa pionirima ve ć ne sudjeluju u Prvoj HNL. Kriterij za raspore đivanje ostalih
klubova u lige Središta je ostvaren ukupan zbroj bodova mla đih pionira i pionira u prethodnoj natjecateljskoj godini u ligama
Središta. U pravilu se popuna Prve NL Središta vrši sa dva najuspješnija kluba iz kvalifikacija za popunu Prve NL Središta.
Ako ostane natjecateljskog prostora u lige Središta mogu se prijaviti i druge mom čadi klubova čiji seniori nastupaju u Prvoj,
Drugoj i Trećoj HNL, o uvrštavanju drugih momčadi (temeljem prijave) odlučuju Povjerenstva na razini Središta, a takve
momčadi počinju svoje natjecanje od najniže lige u Središtu. Druge mom čadi isto tako podliježu napredovanju u višu ligu
Središta odnosno ispadanju u nižu ligu Središta. U istoj ligi ne mogu igrati dvije mom čadi istog kluba, druga momčad zadržava
pravo igranja u prvoj nižoj slijednoj ligi Središta. Svako Središte vrši dopunu ovog članka sastavom liga koje objavljuje u
svojim službenim glasilima, te je dopuna ovog članka zasebni dio Propozicija natjecanja 2015/16 svakog Središta. Dopunski
članak mora sadržavali naziv lige, kategoriju, sastav lige sa mom čadima, kalendar natjecanja te način popune.
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TABLICA USPJEŠNOSTI
JUNIORI/KADETI „A“ skupina
KLUB

JUN KAD ukupno

1. VARAŽDIN

41

40

81

2. BJELOVAR

34

18

52

3. KOPRIVNICA

---

48

48

4. VIROVITICA

10

34

44

5. MLADOST

27

16

43

6. SLAVEN BELUPO

42

---

42

7. MEĐIMURJE

18

14

32

PIONIRI „A“ skupina U-12 / U-14
KLUB

U-12 U-14 ukupno

1. VARAŽDIN

62

52

114

2. BJELOVAR

55

38

93

3. VIROVITICA

42

34

76

4. ARCHEA-ČAKOVEC

39

34

73

5. MEĐIMURJE

42

27

69

6. SLAVEN BELUPO

64

---

64

7. KOPRIVNICA

24

35

59

8. POLET

17

41

58

9. MLADOST

9

47

56

10. VARTEKS

23

33

56

11. KRIŽEVCI

45

8

53

12. IVANČICA

13

37

50

13. NOVI MAROF

27

11

38

14. RUDAR

24
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PIONIRI „B“ U-12 / U-14

ISTOK
KLUB

U-12 U-14

ZAPAD

U-12 U-14 ukupno

KLUB

U-12 / U-14
U-12 U-14 ukupno

1. GRANIČAR

41

54

95

1. PODRAVINA

36

48

84

2. SLATINA

58

23

81

2. SLOBODA-ŠN

34

30

64

3. PODRAVAC

38

40

78

3. MLADOST KOMET

8

30

38

4. SUHOPOLJE

25

45

70

4. VARAŽDIN

30

---

30

5. PITOMAČA

23

33

56

5. SLOGA

9

12

21

6. STARIGRAD

22

22

44

6. NEDELIŠĆE

---

0

0

7. VOĆIN

18

17

35

8. KALINOVAC

18

-1

17

HNS središte Sjever
Ivan NOVAK, tajnik
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Nogometni klub
(dalje: Prijavitelj) daje sljedeće,

PRIJAVA
1. Prijavitelj se u natjecateljskoj godini 2016/17., prijavljuje u sustav za natjecanje
prvenstva mladeži na razini Središta HNS-Središte sjever u kategorijama (zaokružiti):
-

JUNIORI
KADETI
PIONIRI (U-14)
MLAĐI PIONIRI (U-12)
POČETNICI (U-10)

2. Prijavitelj se obvezuje u potpunosti poštivati sve odredbe Statuta HNS-a, Pravilnika o
nogometnim natjecanjima, Disciplinskog pravilnika, Pravilnika o registraciji klubova i
igrača i ostalih pravilnika HNS-a, kao i odluka IO HNS-a te Propozicija natjecanja za rang
za koji se prijavljuju.
Rok za dostavu prijave je do 12.07.2016.godine (utorak).
NAPOMENA: Klub koji se ne prijavi u natjecanje do zadanog roka smatrat će se da je
odustao od natjecanja.Nakon prijava u natjecanje temeljem članka 2.Propozicija vodstvo
natjecanja utvrdit će učesnike pojedinih liga.
PRIJAVE SE VRŠE NA:
e-mail: hrvatski.nogometni.savez@vz.t-com.hr ili zns@vz.t-com.hr;
fax: 042/240-206; 042/211-257 ili osobno u sjedište Središta,Zagrebačka 91
Osoba ovlaštena za zastupanje kluba

(funkcija)

(mjesto,datum i pečat)
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(ime i prezime i potpis)

