Komisija za veteranski nogomet
17. PRVENSTVO VETERANA HNS-a, ROVINJ, 16.-18.09.2016.
PROPOZICIJE NATJECANJA
1.
Organizator 17. prvenstva veterana HNS-a je Komisija za veteranski nogomet IO HNS-a, koja ujedno čini i
Natjecateljsku komisiju prvenstva. Sve utakmice igraju se na terenima Valbruna sport u Rovinju (tereni broj 2 umjetna trava i teren broj 3 - prirodna trava) kao i na terenu u Rovinjskom Selu s prirodnom travom.
2.
Prvenstvo se igra u dva dijela. U prvom dijelu 25 momčadi igra po skupinama (7x3 u skupini) te dvije utakmice
nokaut sustava skupine E1 i E2 (domaćin-gost i uzvratna utakmica). Prve dvije momčadi iz svih skupina (osim
E1 i E2) kao i pobjednici nokaut utakmica (2) ulaze u osminu finala (ukupno 16 momčadi). Daljnje razigravanje
16 momčadi odvija se prema rasporedu u Prilogu ovih propozicija, cup sustavom do konačnog pobjednika.
3.
U koliko dvije ili više momčadi imaju isti broj bodova u razigravanju po skupinama, redoslijed se određuje
prema važečim propisima HNS-a, što znači, u koliko 2 momčadi imaju isti broj bodova, međusobni susret
odlučuje o prolasku u 1/8 završnicu, ukoliko su i tu poravnati, dalje ide momčad koja ima bolju ukupnu gol
razliku, ukoliko je i to isto, dalje ide momčad koja je dala veći broj zgoditaka. Na kraju odlučuje ždrijeb. U
slučaju da sve tri momčadi imaju isti broj bodova, odlučuje ukupna gol razlika, odnosno veći broj postignutih
golova ili ako je sve isto, odlučuje ždrijeb. U nokaut utakmicama bolji iz dva susreta ide u četvrtzavršnicu. Ako
je ukupan rezultat izjednačen prednost ima momčad koja je postigla više zgoditaka u gostima, ako je taj omjer
identičan, pobjednik se dobiva naizmjeničnim izvođenjem po 5 jedanaesteraca, a ako ni tada nema pobjednika,
naizmjenično se izvode jedanaesterci do konačne pobjede jedne momčadi.
4.
Utakmice se igraju 2x30 minuta sa poluvremenom od najmanje 5 minuta. Od utakmica 1/8 završnice u slučaju
neodlučenog rezultata, pobjednik se dobiva naizmjeničnim izvođenjem po 5jedanaesteraca, a ako ni tada nema
pobjednika, naizmjenično se izvode jedanaesterci do konačne pobjede jedne momčadi.
5.
Vrhovni nadzor na utakmicom ima delegat kojeg određuje Organizator prvenstva. Utakmice sude suci
određeni od Komisije za suđenje HNS-a, prema PNI HNS-a.
6.
Voditelji će predstavljati momčad prema Organizatoru te trebaju 30 minuta prije početka utakmice potvrditi
prijavljenu momčad službenom zapisničaru utakmice (popis igrača na priloženom obrascu po brojevima s
registracijskim brojevima i priložiti sportske iskaznice). Na prvenstvu može nastupiti 23 prijavljena registrirana
igrača (sukladno FIFA naputku) za svaku momčad, ali za svaku utakmicu voditelj može prijaviti najviše 18
igrača, koji svi mogu nastupiti na toj utakmici.
7.
Za pojedinu momčad može nastupiti samo uredno registrirani igrač u COMET sustavu, sa svojom sportskom
iskaznicom i važećim liječničkim pregledom (ne starijim od 6 mjeseci).
8.
Za disciplinu momčadi na klupi odgovara voditelj momčadi, a uz njega u civilu na klupi još mogu biti samo
trener, pomoćni trener, doktor i fizioterapeut.
9.
Žalba se podnosi Natjecateljskoj komisiji, a pristojba iznosi 500,00 kuna. U slučaju prihvaćanja žalbe, pristojba
se vraća. Žalbe na odluke sudaca nema.
10.
Za sve navedeno u ovim Propozicijama, vrijede važeći Pravilnici HNS-a. Pravo tumačenja ovih Propozicija
imaju nadležna tijela HNS-a.
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