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Broj:
Zagreb, 12. 09. 2017.
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Srpanj

Reprezen.

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
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1. HMNL
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1
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

2017

Klubsko natje.

UEFA kup

03.kolo
HMNL
SEMINAR
SUDACA

Ždrijeb 2

KINA

UEFA
Futsal kup
glavni
02.kolo
HMNL
glavni krug

01.kolo
HMNL

Listopad

MLADEŽ

Žene prijate.

1. HMNLŽ

1 Kvalifikacije
2
YOG
3
04.kolo
4
HMNL
5
2018
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7
05.kolo
8
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11
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13 Prijateljske
14
utakmica
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23 Futsal kup
24
08.kolo
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A i U-21

Prijateljske

Pripreme
EURO

KAMP
MLADEŽ
REPREZEN.
U-19
11.kolo
1. HMNLŽ
TURNIR 1.

prijateljske
10.kolo
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Žene

09.kolo
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prijateljske
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FINALE 4

HNKMN

1. HMNLŽ
TURNIR 2.

Pripreme
EURO
Slovenija
2018

Siječanj

ZA NATJECATELJSKU 2017-2018 GODINU

KALENDAR NATJECANJA

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta na prijedlog Komisije za mali nogomet dana 12. 09. 2017. usvojio
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1. HMNL
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HNKMN
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SUDACA

SEMINAR

19.kolo
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18.kolo
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1/4 FINALE

16.kolo
HMNL

15.kolo
HMNL

Ožujak

1. HMNLŽ

1
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

2018

Predsjednik
Davor Šuker,v.r.

seniori

2. HMNL L.P.

KADETI
P.H.

22.kolo

UEFA KUP
21.kolo
HMNL
Futsal

HNKMN
FINALE 4

20.kolo
HMNL

Prijateljske
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HMNL Mladež
Završnica

finale ev 5.ut.

finale 3.ut.
6. kolo 2.HMNL
finale ev 4.ut.

LIGA ZA PRVA.
5. kolo 2.HMNL

finale 1.ut.
4. kolo 2.HMNL
finale 2.ut.

Pl. Off
1/2 3.ut.

Pl. Off
1/2 2.ut.
3. kolo 2.HMNL

1/2 1.ut.
1.kolo 2.HMNL
P.H.
JUNIORI
LIGA ZA PRVA
2. kolo 2.HMNL

Svibanj

1. HMNL
Plenum kl.

1
2 Kvalifikacije
3
1. HMNL
4
5
6
7
8
9 Kvalifikacije
10
1. HMNL
11
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20
KAMP
21
MLADEŽ
22 REPREZEN.
23
U-19
24
25
26
27
28
29
30 Pl. klubova

Lipanj

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 12.
09. 2017. donio
P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA ZA HRVATSKI NOGOMETNI KUP U MALOM NOGOMETU
za natjecateljsku 2017/2018. godinu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Organizaciju natjecanja za Hrvatski nogometni kup u malom nogometu (u
daljnjem tekstu HMNK) provodi Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku
HNS-a.
Natjecanje se provodi u tri razine i to:
1. Na razini županijskih nogometnih saveza,
- natjecanje se provodi na području pojedine županije, nastupaju svi
registrirani malonogometni klubovi (u daljnjem tekstu: MNK) s
područja županije, osim MNK-a koji se natječu u 1. i 2. HMNL.
Organizaciju natjecanja provodi Komisija za mali nogomet ŽNS-a, a
pobjednike kup natjecanja s područja svoje županije s prijavom za
daljnje natjecanje dostavlja Komisiji za mali nogomet HNS-a
najkasnije do 01.11.2017. godine
2. Na razini regija (po područjima pojedinih skupina 2. HMNL-a),
- natjecanje se provodi na području pojedine skupine 2. HMNL
- (istok, sjever i jug), nastupaju pobjednici kup natjecanja županijskih
nogometnih saveza s područja te skupine 2. HMNL i MNK 1. i 2. HMNL
koji nastup u završnom dijelu natjecanja nisu osigurali po koeficijentu
uspješnosti u natjecanju za HMNK u posljednjih 5 godina.
Pobjedničke momčadi iz svake regije (područje pojedine skupine 2.
HMNL) stječu pravo nastupa na završnom dijelu kup natjecanja. Kup
natjecanje po regijama treba biti završeno do 31.12.2017. godine.
3. Završni dio natjecanja za Hrvatski malonogometni kup.
- na završnom dijelu natjecanja za HMNK sudjeluje 16 malonogometnih
momčadi i to:
13 najuspješnijih klubova po koeficijentu uspješnosti u natjecanju za
HNK u malom nogometu u posljednjih 5 godina. Ukoliko je broj
bodova jednak, odlučuje najbolji rezultat u kup natjecanju u
posljednjoj godini. Ukoliko klubovi i po tom kriteriju imaju isti broj
bodova gleda se koji klub ima bolji rezultat u prethodnim godinama i
to godinu po godinu. Ukoliko klubovi i po tom kriteriju imaju isti broj
bodova, odlučuje plasman u ligaškom natjecanju u prethodnoj
natjecateljskoj godini. 3. kluba pobjednika regionalnih natjecanja za
HMNK ( iz svake regije - istok, sjever i jug)
nakon odigranih 1/4 finala igra se završni turnir (finale 4).
Bodovanje na tablici uspješnosti utvrđuje se na sljedeći način:
1. Sudionik svakog kola regionalnog HNK malog nogometa
1 bod
2. Sudionik u polufinalu regije HNK malog nogometa
2 boda
3. Sudionik u finalu regije HNK malog nogometa
2 boda
4. Sudionik u 1/8 finala završnice HNK malog nogometa
3 boda
5. Sudionik u ¼ finala završnice HNK malog nogometa
3 boda
6. Sudionik u polufinalu završnice HNK malog nogometa
3 boda
7. Osvojeno 2. mjesto HNK malog nogometa
4 boda
8. Pobjednik HNK u malom nogometu
6 bodova.
Ako klub odustane od natjecanja u HNK malog nogometa brišu mu se osvojeni
bodovi od ove i prošle natjecateljske godine.

Članak 2.
Utakmice na razini županija i regija igraju se po jednostrukom kup sustavu
po FIFA Pravilima za mali nogomet a parovi se određuju ždrijebom.
Utakmice završnog dijela natjecanja za HNK u malom nogometu igraju se:
- (1/8 finala) HNK u malom nogometu igra se po jednostrukom kup sustavu,
protivnici se određuju po koeficijentu uspješnosti u posljednjih 5 godina (1-16, 215), a slabije plasirani klub po koeficijentu uspješnosti je domaćin.
- (¼ finala) HNK u malom nogometu igra se po jednostrukom kup sustavu,
protivnici se određuju ždrijebom, a bolje plasirani klub po koeficijentu uspješnosti
je domaćin.
- (½ finala) HNK u malom nogometu igra se po jednostrukom kup sustavu,
protivnici se određuju ždrijebom, a bolje plasirani klub po koeficijentu uspješnosti
je domaćin.
- (finale) HNK u malom nogometu igra se po jednostrukom kup sustavu, a
bolje plasirani klub po koeficijentu uspješnosti je domaćin.
- utakmica za treće mjesto se ne igra.
Članak 3.
Organizaciju utakmice provode sudionici natjecanja koji igraju kao domaćini.
Utakmice se obavezno igraju u dvoranama koje u svemu odgovaraju odredbama
FIFA, pravila za mali nogomet za odigravanje međunarodnih utakmica, a koje su za
istu natjecateljsku godinu prijavljene za odigravanje prvenstvenih utakmica toga
kluba, Iznimno, tijelo koje rukovodi natjecanjem može u slučaju opravdanog
razloga, i uz pisanu suglasnost oba kluba, odrediti da se utakmica igra u drugoj
dvorani koja u svemu odgovara odredbama FIFA Pravila za mali nogomet za
odigravanje međunarodnih utakmica, a ne u onoj dvorani u kojoj domaćin igra
prvenstvene utakmice.
Klub domaćin ne može mijenjati domaćinstvo utakmice niti međusobnim
dogovorom klubova.
OBVEZE SUDIONIKA NATJECANJA
Članak 4.
Svaki sudionik ovog natjecanja dužan je utakmice odigravati sa svojom
najboljom momčadi.
Članak 5.
Prigodom svake utakmice predstavnici klubova obvezni su delegatu
utakmice dati na uvid sportske iskaznice igrača, kao i punomoći odnosno licence
službenih osoba.
Članak 6.
Sudionik natjecanja – domaćin, organizator, obvezan je delegatu utakmice
pružiti svu pomoć pri sastavljanju zapisnika i eventualnom saslušanju osoba.
Klub domaćin na utakmicama županijskog kup natjecanja nije obvezan snimati
utakmicu.
Utakmice na regionalnoj razini klub domaćin obvezan je snimati s jednom DVD
(HDD) kamerom, te DVD medij predati delegatu neposredno po završetku
utakmice, a utakmice završnice natjecanja (finale 4), organizator domaćinstva
obvezan je snimati s dvije DVD (HDD) kamere te DVD medij predati delegatu
neposredno po završetku utakmice. Klub domaćin, obvezan je osigurati liječničku
službu i zatražiti vozilo hitne pomoći, odnosno osigurati obvezno adekvatno
zamjensko vozilo, koja je dužna biti pola sata prije početka utakmice u dvorani,
kao i organizator domaćinstva (finale 4), obvezan je osigurati liječničku službu i
zatražiti vozilo hitne pomoći, odnosno osigurati obvezno adekvatno zamjensko
vozilo, koja je dužna biti pola sata prije početka utakmice u dvorani.

Klubovi su obvezni pridržavati se odredbi Pravilnika o načinu korištenja medijskih i
promotivnih prava HNS-a.
PRAVO NASTUPA IGRAČA
Članak 7.
Klubovi sudionici natjecanja za HMNK mogu nastupiti samo sa igračima koji su
pravilno registrirani pri HNS-u (sustav Comet) i koji su stekli pravo nastupa na Kup
utakmicama, na dan odigravanja utakmice ovog natjecanja.
Članak 8.
U ovom natjecanju imaju pravo nastupa samo igrači koji su navršili 17 godina
života, iznimno mogu nastupiti igrači koji su navršili 16 godina života, ako imaju
specijalistički liječnički pregled za nastup za seniorsku momčad. Ovo pravo
nastupa igrača s navršenih 16 godina života mora biti registrirano kod nadležnog
organa za registraciju i potvrđeno u iskaznici igrača.
Članak 9.
Na utakmicama natjecanja za HMNK mogu nastupiti samo oni igrači koji su
proglašeni zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u sportsku iskaznicu.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od dana upisa u
sportsku iskaznicu. Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za
određeno vrijeme kraće od naznačenog u stavku dva ovog članka, to upisuje u
sportsku iskaznicu, a igrač može nastupiti od dana upisa pregleda do dana kada
ističe određeno vrijeme 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, 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 oka 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.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, na
klupi se mogu nalaziti slijedeće službene osobe:









liječnik s položenim stručnim ispitom (obvezan isključivo na strani
domaćina, a koji se razlikuju od svih aktera utakmice.)
predstavnik kluba, obvezan na obje strane, odjeven u odijelo s košuljom
ili u službenoj sportskoj opremi (trenirka, majica i sportska obuća) s
istaknutim logotipom kluba, a koji se razlikuju od svih aktera utakmice.
trener, uz obvezno posjedovanje trenerske iskaznice i licence HNS-a ili
ŽNS-a, (obvezan na obje strane, odjeven u odijelo s košuljom ili u
službenoj sportskoj opremi (trenirka, majica i sportska obuća) s
istaknutim logotipom kluba, a koji se razlikuju od svih aktera utakmice.
pomoćni trener, uz obvezno posjedovanje trenerske iskaznice licence
HNS ili ŽNS-a, odjeven u odijelo s košuljom ili u službenoj sportskoj
opremi (trenirka, majica i sportska obuća) s istaknutim logotipom kluba,
a koji se razlikuju od svih aktera utakmice.
fizioterapeut u sportskoj opremi (trenirka, majica i sportska obuća) s
oznakama kluba, a koji se razlikuju od svih aktera utakmice.
rezervni igrači (najmanje 3, najviše 9) (odjeveni u sportsku opremu s
obučenim markerom kojeg daju igraču kojeg mijenjaju u igri).

Uz ogradu između klupa za pričuvne igrače , a izvan terena za igru, mogu se
još nalaziti samo:








dežurni liječnik s posebnom oznakom i 2 osobe uz nosila, posebno
označene za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
ukoliko je potrebno, dodavači lopte obučeni u opremi različite boje od
svih učesnika.
liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne medicinske pomoći,
fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
potreban broj redara i zaštitara vidljivo obilježenih.
osobe (najmanje dvije) za čišćenje terena za igru.

Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici.
Predstavnik kluba mora imati pismenu punomoć od ovlaštene osobe kluba
koju stavlja na uvid delegatu prije utakmice. Predstavnik kluba delegatu
utakmice predaje punomoć, sastav momčadi i športske iskaznice igrača, kao i
obveznu dozvolu za rad trenera, liječnika i fizioterapeuta. Predstavnik kluba
sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača, u upisivanju podataka u zapisnik
utakmice i potpisivanje zapisnika.
Samo jedna osoba smije stajati na nogama i sudjelovati u vođenju momčadi.
Kretanje trenera ili jedne od službenih osoba dozvoljeno je samo unutar
označenog tehničkog prostora označenog crtama, sukladno „Pravilima igre za
mali nogomet -Futsal“., sukladno Pravilu 1.
Igrači se mogu zagrijavati u prostoru za zagrijavanje, koji određuju suci
utakmice a prema „Pravilima igre za mali nogomet - Futsal“., sukladno Pravilu 3.
Prilikom jednominutnog odmora dopušteno je igračima koji su u tom
trenutku igrali sjesti na klupu za pričuvne igrače uz službene osobe dok svi
pričuvni igrači moraju uči u teren za igru unutar tehničkog prostora.
U slučaju da sa klupe za pričuvne igrače bude odstranjena bilo koja službena
osoba ili isključen pričuvni igrač isti podliježe „Pravilima igre za mali nogomet Futsal“., a sukladno Pravilu 12.
Članak 10.
Na utakmicama natjecanja za HNK u malom nogometu dozvoljen je nastup
dva (2) igrača strana državljana na utakmici.
Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno
državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko i igrači državljani država Europske unije i
Europskog ekonomskog prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice smatra se da na utakmici nije nastupio
ukoliko nije ušao u igru.
Članak 11.
Na utakmicama natjecanja za HMNK može biti imenovano najviše 9 zamjenskih
igrača sa valjanim pravom nastupa.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 12.
Utakmice na razini županija i regija igraju se po jednostrukom kup sustavu i
pobjednik je momčad koja u regularnom tijeku igre (40 minuta) postigne više
golova. Ako utakmica po isteku punog vremena igre završi neriješeno, pobjednik
se određuje izvođenjem udaraca za dobivanje pobjednika prema „Postupcima za
dobivanje pobjednika utakmice“ iz „Pravila igre za mali nogomet – Futsal“.
Utakmice 1/8 finala, ¼ finala, ½ finala i finala završnice HMNK-a, igraju se po
jednostrukom kup sustavu. Ako utakmica završi neriješenim rezultatom, pobjednik
se određuje izvođenjem udaraca za dobivanje pobjednika prema „Postupcima za
dobivanje pobjednika utakmice“ iz „Pravila igre za mali nogomet – Futsal“, osim
utakmice finala na kojoj se igraju produžeci 2x5 minuta. U slučaju da utakmica
završi istim rezultatom, a ako i nakon produžetaka nema pobjednika, pobjednik se
određuje izvođenjem udaraca za dobivanje pobjednika prema „Postupcima za
dobivanje pobjednika utakmice“ iz „Pravila igre za mali nogomet – Futsal“,

Ukoliko je pojedini klub prestao sa djelovanjem, te stoga ne sudjeluje u stalnim
natjecanjima HNS-a nalazi se na listi uspješnosti iz članka 1. ovih Propozicija,
njegovo mjesto na listi uspješnosti zauzima slijedeći klub i lista klubova se pomiče
za po jedno mjesto naprijed za potrebe definiranja rasporeda utakmica (parova 1.
kola).
PRAVA IZ NATJECANJA I NAGRADE
Članak 13.
Pobjednik kup natjecanja na razini županije dobiva pokal u trajno vlasništvo.
Pokal dodjeljuje županijski nogometni savez.
Pobjednik kup natjecanja na razini regije dobiva pokal u trajno vlasništvo. Pokal
dodjeljuje Hrvatski nogometni savez.
Pobjednik natjecanja za HNK u malom nogometu osvaja prijelazni pokal i
pokal u trajno vlasništvo, na kome se upisuje ime pobjednika i godina osvajanja.
HNS pobjedniku HNK u malom nogometu dodjeljuje i zlatne medalje igračima i
stručnom stožeru (ukupno 22 medalje).
Klubu, odnosno drugom sudioniku finalne utakmice HNK u malom nogometu
HNS dodjeljuje srebrne medalje igračima i stručnom vodstvu (ukupno 22 medalje).
Službenim osobama (sucima i delegatima) na utakmicama finala pripada
odgovarajuće obilježje HNS-a.
Protokol za organizaciju finalnih utakmica utvrđuje Komisija za mali nogomet i
nogomet na pijesku I.O. HNS-a. Svi sudionici finalnih utakmica dužni su u cijelosti
poštivati odredbe Protokola.
TIJELA NATJECANJA
Članak 14.
Tijela natjecanja su:
- Povjerenik za natjecanje,
- Povjerenik za suđenje,
- Disciplinski sudac,
- Komisija za žalbe.
Tijela
natjecanja za HNK u malom nogometu na razini županijskog
nogometnog saveza imenuje Komisija za mali nogomet ŽNS-a, a tijela natjecanja
završnog dijela natjecanja imenuje Izvršni odbor HNS na prijedlog Komisije za mali
nogomet HNS.
POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 15.
Povjerenik za natjecanje :
- ima nadzor nad natjecanjem,
- rukovodi natjecanjem u skladu sa Propozicijama natjecanja i ostalim
pravilnicima HNS-a, odlukama I.O.HNS-a i odlukama Komisije za mali
nogomet i nogomet na pijesku I.O. HNS.
- određuje delegate u skladu sa člankom 19. ovih propozicija,
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane
utakmice u prvom stupnju,
- utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja
sukladno propozicijama natjecanja i odlukama I.O. HNS-a i Komisije
za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O. HNS,
- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
- priprema prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na
utakmicama,
- vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju,
- podnosi prijave protiv sudionika natjecanja koji prekrše odredbe ovih
propozicija, pravilnika o nogometnim natjecanjima i kodeksa o
ponašanju,

-

najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Komisiji za mali
nogomet i nogomet na pijesku I.O. HNS-a o svom radu s prijedlogom
oko eventualnih mjera za uspješniji rad.
usko surađuje sa Komisijom za mali nogomet i nogomet na pijesku
I.O. HNS-a, dostavljajući sve potrebno za nesmetano informiranje
svih čimbenika unutar i van organizacije.

Povjerenik natjecanja odgovarajuće skupine Druge HMNL obavlja dužnost
povjerenika natjecanja HNK u malom nogometu na razini pojedine regije.
POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA
Članak 16.
Povjerenik za određivanje sudaca :
- određuje suce za utakmice s liste za suđenje,
- vodi brigu o suđenju na svim utakmicama,
- prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja,
- prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,
- podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava,
prigovora i žalbi u svezi sa suđenjem,
obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela HNS-a,
najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Komisiji za mali
nogomet i nogomet na pijesku I.O. HNS-a o svom radu.
- surađuje s Komisijom za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O. HNSa, dostavljajući sve potrebno za nesmetano informiranje svih čimbenika
unutar i izvan organizacije.
Povjerenik za određivanje sudaca odgovarajuće skupine Druge HMNL obavlja
dužnost povjerenika za određivanje sudaca HNK u malom nogometu na razini
pojedine regije, a povjerenik za određivanje sudaca Prve HMNL obavlja dužnost
povjerenika za određivanje sudaca
na završnici natjecanja HNK u malom
nogometu.
DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 17.
Disciplinski sudac:
- rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi,
njihovi igrači, treneri, delegati, suci i ostali nogometni djelatnici u
natjecanju, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom
- vodi evidenciju opomena igrača te je dužan obavijestiti klub o
eventualnoj automatskoj kazni zabrane igranja istih,
- najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Komisiji za mali
nogomet i nogomet na pijesku I.O. HNS-a o svom radu s prijedlogom
oko eventualnih mjera za uspješniji rad,
- usko surađuje sa Komisijom za mali nogomet i nogomet na pijesku
I.O. HNS-a, dostavljajući sve potrebno za nesmetano informiranje
svih čimbenika unutar i izvan organizacije.
Disciplinski sudac odgovarajuće skupine Druge HMNL obavlja dužnost
disciplinskog suca na razini pojedine regije, a disciplinski sudac Prve HMNL obavlja
dužnost povjerenika natjecanja na završnici natjecanja HMNK.
KOMISIJA ZA ŽALBE
Članak 18.
Komisija za žalbe rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Povjerenika za
natjecanje i Disciplinskog suca.

Žalba na odluke Povjerenika za natjecanje dostavlja se u roku predviđenom u
članku 29 ovih Propozicija, a žalbe na odluku Disciplinskog suca u roku od osam
(8) dana od uručenja putem preporučene pošte ili telefaksom uz dokaz o uplati
propisane takse. U završnici se odluke na utakmicu, odnosno odluku disciplinskog
suca trebaju uložiti u roku od dva sata od završetka utakmice, odnosno zaprimanja
odluke disciplinskog suca. O tim se žalbama treba odlučiti prije početka sljedeće
utakmice.
Odluka nadležnog tijela koje odlučuje o žalbama je konačna.
U natjecanju na razini ŽNS-a, kao Komisija za žalbe djeluje odgovarajuće tijelo
ŽNS-a. U natjecanju na razini regija, za svaku regiju je nadležna Komisija za žalbe
malog nogometa. U završnici natjecanja HNK o žalbama odlučuje predsjednik
komisije za žalbe malog nogometa.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 19.
Za sve utakmice HNK u malom nogometu povjerenik za natjecanje imenuje
delegata, koji ima vrhovni nadzor na utakmici. Za utakmice na razini ŽNS delegati
se imenuju s liste delegata ŽNS-a, a za utakmice na razini regija i završnog dijela
natjecanja s liste delegata 1. i 2. HMNL.
Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O. HNS-a donosi bliže upute o
dužnostima i pravima delegata na završnom dijelu natjecanja za HNK u malom
nogometu.
Ukoliko na utakmicu ne dođe delegat utakmice, njegove obveze preuzima sudac
utakmice.
SUCI UTAKMICE
Članak 20.
Za sve utakmice natjecanja za HMNK, suce određuje povjerenik za suđenje, za
utakmice na razini ŽNS sa liste sudaca ŽNS-a, a za natjecanje na razini regija i
završnog dijela natjecanja s jedinstvene liste sudaca 1. i 2. HMNL.
Sudac je dužan svojim potpisom ovjeriti zapisnik o odigranoj utakmici i u njega
unijeti svoje primjedbe. Isto tako sudac je dužan po završenoj utakmici, u slučaju
žalbe dati svoju izjavu delegatu u pogledu navoda žalbe.
Sudac je dužan po završenoj utakmici delegatu dati izvještaj o opomenutim i
isključenim igračima i ovjeriti izvještaj svojim potpisom.
Članak 21.
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 za mali nogomet u odnosu na normalni postupak potreban radi
održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.
Članak 22.
Utakmice se mogu igrati samo u dvorani koja zadovoljava propisane uvijete
„Pravila igre za mali nogomet-Futsal“, sukladno Pravilu 1. Da li je teren podoban za
igru odlučuje sudac temeljem „Pravila igre za mali nogomet-Futsal“, sukladno
Pravilu 1, uz nazočnost kapetana obje momčadi i delegata. Momčadi su obvezne
prihvatiti odluku suca.
Članak 23.
Na mrežama ili vratima (golovima) ne može biti izvješen reklamni materijal ili
pribor (npr. kamere, mikrofoni i sl.).
Članak 24.
Utakmice natjecanja za HNK u malom nogometu sude suci s jedinstvene lista
sudaca utvrđenih u članku 20. ovih Propozicija.

U slučaju nedolaska određenog suca za suđenje u vrijeme određeno za početak
utakmice ili u slučaju povrede suca za vrijeme utakmice, jedan od sudac preuzima
dužnost suca.
Ako na utakmicu ne dođu suci i treći odnosno i četvrti sudac, klubovi će se
sporazumjeti da utakmicu može suditi netko od nazočnih sudaca sa Liste za
suđenje Prve i Druge HMNL, a tako dogovoreni sudac mora odabrati ostale suce
koji se nalaze na listi za suđenje Prve i Druge HMNL.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji
ispunjava uvjet da se nalazi na Listi za suđenje Prve i Druge HMNL) suditi
utakmicu, a on si odabire ostale suce iz prethodnog stavka, što sve treba
zapisnički upisati.
Članak 25.
Za utakmice završnog dijela natjecanja HNK u malom nogometu, može se
odrediti kontrolor suđenja koji obavlja kontrolu i ocjenu suđenja prema posebnim
odlukama i uputama komisije nogometnih sudaca i I.O. HNS-a.
ŽALBE
Članak 26.
Žalbe na utakmice HNK u malom nogometu podnose se povjereniku za
natjecanje, koji ih rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se telefaksom najaviti u roku od dva (2) dana
od odigravanja utakmice, a obrazloženje u dva primjerka sa dokazom o uplaćenoj
taksi mora se dostaviti u roku od tri (3) dana, od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, on se
produžava za prvi naredni radni dan.
Žalbe na završnom turniru (finale 8), najavljuju se odmah po završetku utakmice
a obrazloženje žalbe podnosi se u roku od dva sata po završetku utakmice.
Odluka o podnijetoj žalbi donosi se prije odigravanja slijedećeg kola.
Visina pristojbi na žalbe je identična pristojbama koje vrijede u prvenstvu na
razini ŽNS-a, Druge, odnosno Prve HMNL, a o ovisno o stupnju natjecanja HNK u
malom nogometu. Ukoliko na razini ŽNS-a nema prvenstvenog natjecanja malog
nogometa, primjenjuju se pristojbe kao za Drugu HMNL.
Pristojba se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Članak 27.
Nepravovremeno najavljena žalba ili neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno
taksirana žalba neće se uzimati u postupak, već će biti odbačena, a utakmica će se
registrirati postignutim rezultatom.
Pri ocjeni pravovremenosti žalbe uzimat će se u obzir datum poštanskog žiga,
preporučenog pisma odnosno novčane uplatnice.
Članak 28.
Odluke po svim podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od osam (8)
dana od dana prijema žalbe.
REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 29.
Sve odigrane utakmice HNK u malom nogometu registriraju se u roku koji
omogućava normalno odvijanje natjecanja.
U Slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice
produžuje se do donošenja odluke po žalbi, odnosno do izvršnosti te odluke.
Jednom registrirana utakmica ovog natjecanja ne može biti poništena, ako je
prvostepena odluka postala punovažna ili je u drugom stupnju donijeta odluka
koja je konačna.

DISCIPLINSKE ODREDBE
Članak 30.
Disciplinski prekršaji igrača i službenih osoba rješavaju se po odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS-a.
U prvom stupnju nadležan je Disciplinski sudac imenovan po Članku 14. ovih
propozicija.
Žalbu na odluku Disciplinskog suca može se uložiti nadležnoj komisiji za žalbe u
roku od osam (8) dana od primitka odluke.
Pristojba na žalbu se određuje sukladno odredbama stavka 5. članka 26. ovih
propozicija.
KALENDAR NATJECANJA
Članak 31.
Natjecanje za HNK u malom nogometu odvijat će se prema službenom
kalendaru natjecanja
HNS-a. Komisija za mali nogomet HNS-a može zakazati odigravanje pojedinih
utakmica i u drugom terminu, pod uvjetom da se ne dovodi u pitanje regularnost
natjecanja.
FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 32.
Prihode od utakmica ubire domaćin koji podmiruje i sve troškove organizacije
utakmice, plaća propisima utvrđene doprinose, kao troškove službenih osoba i to:
- sucima – nadoknada svih troškova (smještaj, prijevoz) te naknada za
suđenje prema odluci Izvršnog odbora HNS-a.
- delegatu – nadoknada svih troškova (smještaj, prijevoz) te naknada
prema odluci Izvršnog odbora HNS-a.
- putne troškove i naknadu sucima i delegatu klub domaćin obavezan
je platiti u roku od trideset (30) dana, računajući od dana
odigravanja utakmice.
OSTALE ODREDBE
Članak 33.
Utakmice natjecanja za HNK u malom nogometu igraju se obvezno u dvorani
koja u svemu odgovara propisima "Pravila igre za mali nogomet-Futsal"; a
sukladno Pravilu 1.
DOPING KONTROLA.
Članak 34.
U završnom dijelu natjecanja klub domaćin dužan je osigurati prostorije za
provođenje doping kontrole.
Prostorije sačinjavaju :
- 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
Članak 35.
Klub domaćin na regionalnom i završnom dijelu natjecanja dužan je osigurati
prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika klubova u kojoj treba biti
stol, 8 stolica, osvježavajuće piće, koji će se održati šezdeset (60) minuta prije
početka utakmice, a kojem obavezno prisustvuju:
- suci utakmice (1.sudac, 2. sudac, 3. sudac, 4. sudac),
- predstavnici klubova,
- rukovoditelj osiguranja kluba domaćina,

- rukovoditelj dvorane kluba domaćina
U slučajevima kada to ocijeni potrebnim, delegat može zatražiti da se sastanak
održi u 12:00 sati na dan odigravanja utakmice, te da istom prisustvuju i
rukovoditelji pojedinih službi i organa 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 HNS-a.
Članak 36.
Gostujuća momčad dužna je poštivati boje dresova domaćina.
Svi igrači koji nastupaju na utakmicama za HNK u malom nogometu moraju
imati vidljive brojeve propisane veličine na svojim dresovima. Brojevi na dresovima
moraju se slagati sa brojevima na popisu igrača u zapisniku o odigranoj utakmici.
Članak 37.
Sudionici natjecanja za HNK u malom nogometu imaju pravo za odgodu
određenih utakmica prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima
HNS-a.
Članak 38.
Za svaku utakmicu natjecanja za HNK u malom nogometu obavezno se
sastavlja zapisnik o odigranoj utakmici, prema obrascu i uputama za popunjavanje
obrasca za 1. HMNL-u.
Delegat, suci i predstavnici obje momčadi dužni su u zapisnik pravilno unijeti
sve uputama propisane podatke.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Svaki sudionik natjecanja za HMNK može nastupiti samo s jednom momčadi.
Članak 40.
Za sve što nije predviđeno ovim propozicijama važe odredbe pravila
nogometne igre, pravilnika o nogometnim natjecanjima, kao i ostalih pravilnika i
propisa HNS-a.
Članak 41.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj :
Zagreb, 12. 09. 2017.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 12. 09.
2017. donio
P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA PRVE HRVATSKE MALONOGOMETNE LIGE
ZA NATJECATELJSKU 2017/2018. GODINU

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Na temelju odluke Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza o sustavu stalnih
natjecanja HNS-a, i broju klubova pojedine lige, ostvarenih rezultata u natjecateljskoj
godini 2016/17., sudionici u natjecanju su slijedeći malonogometni klubovi:
1. MNK «Alumnus Futsalfer» Zagreb
2. MNK «Brod 035» Slavonski Brod
3. MNK «Crnica» Šibenik
4. MNK «Futsal Dinamo» Zagreb
5. MNK «Nacional Zagreb» Zagreb
6. MNK «Novo Vrijeme» Makarska
7. MNK «Osijek Kelme» Osijek
8. MNK «Albona Potpićan 98» Labin
9. MNK «Split» Split
10. MNK «Square» Dubrovnik
11. MNK «Uspinjača» Zagreb
12. HMNK «Vrgorac» Vrgorac
Članak 2.
Natjecanjem 1. HMNL rukovodi Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku,
I.O. HNS-a.
Članak 3.
Natjecanje se odigrava u dva dijela.
Prvi dio: Dvokružnim bod sustavom (11 + 11 = 22 kola).
Drugi dio: Doigravanje u kojem igra 4 (četiri) najbolje plasiranih klubova nakon
prvog dijela natjecanja. U slučaju da dva ili više kluba ostvare identičan plasman nakon
prvog dijela natjecanja (22. kola), primjenjuju se odredbe iz članka 40. ovih propozicija.
Poluzavršnica se igra se na dvije dobivene utakmice, a finale na tri dobivene utakmice.
Tijekom doigravanja u polu-završnici bolje plasirani klub iz prvog dijela prvenstva (22.
kola) zadržava pravo domaćinstva u prvoj i eventualnoj trećoj utakmici, dok u završni
bolje plasirani klub iz prvog dijela prvenstva (22 kola) ili klub koji je preuzeo mjesto iz
poluzavršnice bolje plasiranog, zadržava pravo domaćinstva u prvoj, drugoj i eventualno
petoj utakmici, s time da se u slučaju neriješenog rezultata u bilo kojoj utakmici igraju
produžeci dva puta po pet minuta, a ukoliko i tada bude neriješen rezultat pobjednik se
određuje izvođenjem udaraca za dobivanje pogodaka prema „Postupcima za dobivanje
pobjednika utakmice ili doigravanja“ iz „Pravila igre za mali nogomet.futsal“.. Parovi
utakmica doigravanja utvrđuju se sukladno slijedećem rasporedu i to: poluzavršnica: 1, 4 i 2, - 3.; završnica: 1,4 - 2,3.
Pobjednici zadržavaju svoja osvojena mjesta ili preuzimaju mjesta klubova s kojima su
igrali..
Natjecanje 1. HMNL za natjecateljsku godinu 2017/2018. počinje 06. listopada
2017. (1. kolo), a završava 13 ili 14. lipnja, a najkasnije 23. ili 24. lipnja 2018. godine.,
sukladno kalendaru natjecanja.
Utakmice finala igraju se na sljedeći način: prva utakmica u petak, druga utakmica
u predstojeću nedjelju, treća utakmica u petak, četvrta utakmica u predstojeću nedjelju,
peta utakmica u petak.

Članak 4.
Sve utakmice 1.HMNL igraju se u pravilu petkom s tim da se početak utakmice
može zakazati između 17:00 i 20:00 sati, iznimno do 21:00 sat., utakmice se mogu igrati
u subotu ili nedjelju s početkom utakmice između 16:00 i 21:00 sati, uz suglasnost
drugog kluba i odobrenje Povjerenika za natjecanje. Utakmice koje se igraju tijekom
tjedna, igraju se u utorak ili srijedu s početkom utakmice između 17:00 i 21:00 sati.
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima (sudjelovanje klubova u
UEFA natjecanjima i sl.) odobriti izmjenu dana i satnice odigravanja pojedinih utakmica
na način, da se iste odigraju prije rasporedom utvrđenog datuma, odnosno najkasnije
prije odigravanja utakmica slijedećeg kola, osim ako Komisija za mali nogomet iz
opravdanih razloga ne odluči drugačije.
Utakmice koje se na osnovu Ugovora o TV pravima izravno prenose na televiziji,
mogu se igrati izvan utvrđenog rasporeda i satnice o čemu, na zahtjev ugovornog
partnera, odluku donosi Povjerenik za natjecanje najkasnije petnaest (15) dana prije
odigravanja utakmice.
Sve utakmice zadnja dva kola prvenstva (21. i 22. kolo) igraju se u isto vrijeme
prema utvrđenom kalendaru natjecanja. Iznimno, na zahtjev ugovornog partnera za TV
prava ili iz drugih opravdanih razloga, pojedine utakmice zadnjeg kola prvenstva mogu
se igrati s početkom u različito vrijeme, ali samo ako te utakmice izravno ne utječu na
plasman ostalih klubova.
Klub domaćin koji zbog opravdanih razloga ne može odigrati utakmicu na svom
terenu za igru, dužan je najkasnije četrnaest (14) dana prije navedene utakmice, odrediti
u svome županijskom nogometnom savezu grad i teren za igru gdje će biti domaćin
utakmice.
Ukoliko klubovi iz opravdanih razloga traže promjenu termina odigravanja
utakmica za vrijeme prvenstva, kao i vrijeme početka utakmica sukladno utvrđenim
satnicama iz stavka 1. ovog članka, obvezni su postići pismeni sporazum s klubom s
kojim trebaju odigrati utakmicu i isti dostaviti na odobrenje Povjereniku za natjecanje,
najkasnije 8 (osam) dana prije odigravanja utakmice od dana predviđenog kalendarom
natjecanja.
U izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode i slično), Povjerenik za
natjecanje može skratiti rok iz stavaka ovog članka na tri (3) dana prije odigravanja
utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu.
U vrijeme odigravanja utakmice reprezentacije Hrvatske u malom nogometu i
velikog nogometa, utakmice se ne mogu odigravati.
Članak 5.
Klubovi u natjecanju 1.HMNL imaju pravo na izmjenu rasporeda odigravanja
određenih prvenstvenih utakmica ukoliko daju više od jednog igrača u "A" ili "druge"
malonogometne reprezentacije Hrvatske ili reprezentacije drugih zemalja.
ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 6.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su
brinuti o uspjehu organizacije utakmice.
Klub domaćin 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 Komisiju za mali nogomet
HNS-a i Hrvatski nogometni savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom
utakmice.
Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti s jednom HD kamerom prema odluci
Komisije za mali nogomet HNS-a, te jedan DVD predati delegatu neposredno po

završetku utakmice, a snimku i kopiju zapisnika utakmice pripremiti za potrebe TV kuće,
ukoliko će se utakmica prenositi ili emitirati snimka. Obvezno je snimanje i poslije
utakmice, pozdrav igrača obje momčadi i službenih osoba, sve dok ne napuste parket.
Ukoliko se na utakmici nalazi kontrolor suđenja klub domaćin (delegat utakmice) mu je
obavezan predati jedan DVD neposredno nakon završetku utakmice U slučaju
nepridržavanja odredbi naprijed navedenog klub mora biti kažnjen sukladno
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete za pisanje
zapisnika i izvještaja sa utakmice 1. HMNL u aplikacijskom sustavu COMET HNS
(http://comet.hns.cff.hr).
Klub domaćin obvezan je osigurati osobu koja će dati upute četvrtom sucu –
mjeritelja vremena o upravljanje semaforom.
Klub domaćin dužan je osigurati sportsku dvoranu za zagrijavanje momčadi 30.
minuta prije početka utakmice.
Klub domaćin dužan je osigurati razglas i najaviti igrače i stručni stožer obiju
momčadi prije početka utakmice.
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su
pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice.
Članak 7.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu
dolaska u mjesto, odnosno ispred dvorane.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca,
delegata i gostujuće momčadi, po dolasku, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do
napuštanja dvorane odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati liječničku
službu i vozilo hitne medicinske pomoći ili adekvatno zamjensko vozilo, koji moraju biti
na raspolaganju najmanje pola sata prije početka utakmice.
Klub domaćin snosi troškove službenih osoba (sudaca i delegata). Plaćanje
naknada i putnih troškova za službene osobe (sudaca i delegata), najkasnije trideset
dana od odigrane utakmice. Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve
potrebne radnje kako bi se izvršila obveza iz stavka 3. ovog članka, a liječnička služba i
vozilo prve pomoći ili adekvatno zamjensko vozilo ne budu na raspolaganju do početka
utakmice te njihova nazočnost tijekom utakmice, ista neće započeti sve dok se ne
osiguraju zadani uvjeti, a najkasnije 15 minuta od zakazanog početka. U slučaju da se u
tom roku ne ispune uvjeti iz stavka 3. ovog članka, utakmica se neće igrati.
Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka jer se u
protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja
utakmice.
Članak 8.
Sve utakmice 1.HMNL igraju se obvezno u dvorani koja u svemu odgovara:
 propisima "Pravila igre za mali nogomet-Futsal"; a sukladno Pravilu 1. Zaštitna
ograda mora biti udaljena najmanje 1.5 metara od linija igrališta s obaveznom
zaštitom izrađenom od mekših materijala, klupe za rezervne igrače i mjesto
delegata isto tako najmanje 1.5 metra udaljena od uzdužnih linija igrališta)
 Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS.
Klubovi su dužni 30 (trideset) dana prije početka natjecanja prijaviti Povjereniku
za natjecanje dvoranu, termin igranja utakmice, dostaviti izvadak iz registra udruga ne
stariji od dva mjeseca, potvrdu o registraciji kluba u županijskom nogometnom savezu,
potpisni karton i BON 2.
Svaki klub mora imati dokaz o sportskom objektu (dvorani). Smatra se da klub
ima sportski objekt, ako ima dokaz o vlasništvu, dokaz o upravljanju, ugovor o zakupu ili
ugovor u korištenju sportskog objekta za razdoblje u kojem se natječe. Dvorana koja je
prijavljena za igranje mora imati pismeno odobrenje za odigravanje utakmica, izdano od

strane Komisije za pregled terena za igru i dvorana, koju imenuje Komisija za mali
nogomet I.O HNS a i određuje kriterije sukladno pravilima HNS a.

Članak 9.
Klubovi su obavezni poštivati ugovor o poslovnoj suradnji – sponzoriranju Prve
Hrvatske malonogometne lige koji je potpisan između Ghia sport d.o.o. i Hrvatskog
nogometnog saveza od 04.08.2016., a vrijedi za 2016-2017 i 2017-2018 natjecateljsku
godinu.
Klubovi sudionici natjecanja 1. HMNL obvezuju se da će igrati sve utakmice sa
MIKASA loptama, model FLL-555-WO, isključivo crveno-bijele boje, FIFA Approved,
veličina 4 i to kako slijedi:
- U natjecateljskoj godini 2017-2018 službena lopta biti će model: MIKASA FLL555-WO, FIFA APPROVED (SA LOGOTIPOM 1.HMNL) – isključivo crveno bijele boje.
Klubovi se obvezuju promovirati Mikasu putem uobičajenih informacija kojima
spikeri informiraju navijače na utakmicama o službenoj lopti kojom se igra utakmica,
postaviti pano banner vel. 4 x 0,80 m na dogovoreno mjesto nasuprot TV kamera s
natpisom MIKASA i GHIA SPORT. U slučaju posjedovanja – postavljanja cjelokupnog
reklamnog panoa - bannera uz igralište na kome će se promovirati sponzori i ostali
promotori uključiti MIKASA logo preko koga bi se promovirala tvrtka Mikasa. Klubovi se
obvezuju na svojim web stranicama, ako budu aktivne, postaviti sliku s MIKASA
logotipom i MIKASA loptama, model FLL-555-WO, FIFA APPROVED isključivo crvenobijele boje, veličina 4., sa napomenom - naznakom da je to službena lopta 1. HMNL, isto
kao i na plakatima, brošurama i drugim promotivnim materijalima.
Za odigravanja utakmica 1.HMNL klub domaćin obvezan je osigurati tri (3)
ispravne lopte.
Članak 10.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i dvije osobe za iznošenje ozlijeđenih
igrača izvan terena za igru, koja se nalaze u sportskoj dvorani.
Članak 11.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, na klupi
se mogu nalaziti slijedeće službene osobe:










liječnik s položenim stručnim ispitom adekvatno obilježen (obvezan isključivo
na strani domaćina.)
jedan predstavnik kluba sa istaknutom licencom HNS, obvezan na obje strane,
odjeven u odijelo s košuljom ili u službenoj sportskoj opremi (trenirka, majica i
sportska obuća) s istaknutim logotipom kluba, a koji se razlikuju od svih
aktera utakmice.
trener, uz obvezno posjedovanje trenerske iskaznice i licence HNS-a,
(obvezan na obje strane, odjeven u odijelo s košuljom ili u službenoj sportskoj
opremi (trenirka, majica i sportska obuća) s istaknutim logotipom kluba, a koji
se razlikuju od svih aktera utakmice.
pomoćni trener, uz obvezno posjedovanje trenerske iskaznice licence HNS- a,
odjeven u odijelo s košuljom ili u službenoj sportskoj opremi (trenirka, majica i
sportska obuća) s istaknutim logotipom kluba, a koji se razlikuju od svih
aktera utakmice.
Fizioterapeut istaknutom licencom HNS u sportskoj opremi (trenirka, majica i
sportska obuća) s oznakama kluba, a koji se razlikuju od svih aktera utakmice.
rezervni igrači (najmanje 3, najviše 9) (odjeveni u sportsku opremu s
obučenim markerom kojeg daju igraču kojeg mijenjaju u igri).

Uz ogradu između klupa za pričuvne igrače , a izvan terena za igru, mogu se još
nalaziti samo:







dežurni liječnik s posebnom oznakom i 2 osobe uz nosila, posebno označene
za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
ukoliko je potrebno, dodavači lopte obučeni u opremi različite boje od svih
učesnika.
liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne medicinske pomoći,
fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
potreban broj redara i zaštitara vidljivo obilježenih.
osobe (najmanje dvije) za čišćenje terena za igru.

Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici. Predstavnik
kluba mora imati pismenu punomoć od ovlaštene osobe kluba koju stavlja na uvid
delegatu prije utakmice. Predstavnik kluba delegatu utakmice predaje punomoć,
sastav momčadi i športske iskaznice igrača, kao i obveznu dozvolu za rad (licencu)
trenera, liječnika i fizioterapeuta. Predstavnik kluba sudjeluje u utvrđivanju identiteta
igrača, u upisivanju podataka u zapisnik utakmice i potpisivanje zapisnika.
Samo jedna osoba smije stajati na nogama i sudjelovati u vođenju momčadi.
Kretanje trenera ili jedne od službenih osoba dozvoljeno je samo unutar
označenog tehničkog prostora označenog crtama,sukladno „Pravilima igre za mali
nogomet -Futsal“.,sukladno Pravilu 1.
Igrači se mogu zagrijavati u prostoru za zagrijavanje, koji određuju suci utakmice
a prema „Pravilima igre za mali nogomet - Futsal“.
Prilikom jednominutnog odmora dopušteno je igračima koji su u tom trenutku
igrali sjesti na klupu za pričuvne igrače uz službene osobe dok svi pričuvni igrači
moraju uči u teren za igru.
U slučaju da sa klupe za pričuvne igrače bude odstranjena bilo koja službena osoba
ili isključen pričuvni igrač isti podliježe „Pravilima igre za mali nogomet - Futsal“., a
sukladno Pravilu 12.
Članak 12.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama (najmanje 5 %
ukupnog kapaciteta dvorane) za gostujuće navijače, te u slučaju očekivanja ili najave
većeg broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebnu blagajnu za taj sektor
gledališta.
Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti klub domaćin
o načinu i organizaciji dolaska većeg broja navijača.
Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu dvorane koji je rezerviran za
gostujuće navijače, gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim
sankcijama.
Članak 13.
Prije otvaranja dvorane pred početak utakmice, klub domaćin obvezan je izvjesiti
na vidno mjesto zastavu Republike Hrvatske i zastavu eventualnih sponzora 1. HMNL
koju je isti dužan dostaviti klubovima. Za vrijeme odigravanja utakmice klub domaćin
obvezan je uz teren za igru postaviti sve reklame prema potpisanim Ugovorima HNS-a i
eventualnih sponzora.
Ista neće započeti sve dok se ne osiguraju zadani uvjeti a najkasnije 15 minuta od
zakazanog početka.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih
političkih djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini stadiona strogo je zabranjena uoči,
tijekom ili nakon završetka utakmice.
Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka jer se u
protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja
utakmice.

Članak 14.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova,
navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
PRAVO NASTUPA IGRAČA
Članak 15.
Pravo nastupa na utakmicama Prve lige imaju svi pravilno registrirani igrači
upisani u aplikacijski sustav COMET HNS a koji su navršili 17 godina života i koji su stekli
pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji
klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a. Iznimno, na prvenstvenim
utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, a kojima je
specijalna liječnička komisija odobrila nastup za seniorsku momčad. Odobrenje se mora
ovjeriti u nadležnom županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od dana
izdavanja.
Na utakmicama Prve HMNL mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni
zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u sportsku iskaznicu, ovjereno potpisom
liječnika i pečatom ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj je pregled obavljen.
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
nastupati 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 utakmici.
Igrač koji nema upisan liječnički pregled u iskaznici može nastupiti na 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 prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod
suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog
dobivene tri opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.
Nakon kraja prvog dijela prvenstva (22 kola) brišu se opomene igrača (žuti
kartoni), te se ne prenose u daljnje natjecanje osim igračima sa tri opomene. Disciplinski
sudac obvezan je pismeno izvijestiti klub o igračima koji su pod automatskom kaznom,
a klubovi su obvezni disciplinskog suca izvijestiti o broju opomena igrača koji se tijekom
prvenstva registrira za klub.
Povjerenik za natjecanje obvezan je, temeljem uvida u zapisnik, najkasnije 48 sati
prije utakmice obavijestiti klub o automatskoj kazni zabrane igranja zbog tri opomene.
Ova obveza Povjerenika za natjecanje ne isključuje obvezu kluba da vodi evidenciju
opomena. Nedostavljanje obavijesti iz prve rečenice ovog stavka ne isključuje
disciplinsku i natjecateljsku odgovornost kluba čiji je igrač nastupio s tri opomene.
Klub 1.HMNL može započeti utakmicu ako ima 8 (osam) nazočnih, sposobnih
igrača za nastup u sportskoj opremi, koji se upisuju u zapisnik. Utakmica može započeti
sa manje od osam (8) igrača, najmanje tri (3) ali klub podliježe Disciplinskom pravilniku
HNS-a. Igrači koji nemaju pravo nastupa na toj utakmice ne računaju se u potreban broj
igrača.
Svaki klub u natjecanju 1. HMNL obavezan je utakmicu igrati sa svojom najboljom
momčadi.

Klubovi su obvezni nastupiti sa ekipama mlađih kategorija u natjecanju koje
organizira HNS.
Članak 16.
U natjecanju 1. HMNL, dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana na
utakmici.
Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno
državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko ili igrači s državljanstvom države članice
Europske unije ili Europskog ekonomskog prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko
nije ušao u igru.
Članak 17.
Na svim prvenstvenim utakmicama može biti prijavljeno do devet (9) zamjenskih
igrača prema „Pravilima igre za mali nogomet -Futsal“.,sukladno Pravilu 3., broj
zamjena nije ograničen.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 18.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje Prve HMNL određuje
delegata koji zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira ispravnost sportskih iskaznica,
licenci službenih osoba i nadležan je za kontrolu cjelokupne organizacije utakmice.
Delegat je obvezan doći u dvoranu najmanje jedan i pol sat prije vremena određenog za
početak utakmice, te rukovoditi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova
pred utakmicu.
Delegat utakmice je dužan unositi u Comet sustav zapisnik s utakmice.
Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o
utakmici) sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika
klubova. Kompletan zapisnik u dva primjerka, izvješće o “Fair play“-u i obračune
naknada i troškova službenih osoba, dostaviti Povjereniku za natjecanje 1. HMNL u roku
od 48 sati nakon odigrane utakmice a DVD snimljene utakmice predati kontroloru
suđenja (ako je nazočan na utakmici) ili dostaviti Povjereniku za određivanje sudaca u
roku 48 sati po odigranoj utakmici.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim
predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika. Delegat je dužan primjerak
kompletnog zapisnika putem telefaxa kojeg osigurava klub domaćin dostaviti odmah
po završetku utakmice te telefonski izvijestiti Povjerenika za natjecanje o rezultatu
utakmice i eventualnim nepravilnostima.
Delegat je obvezan voditi računa da predstavnici medija imaju osigurane uvjete
za rad i dobiju potrebne informacije o sastavima momčadi i službenim osobama, da se
održi konferencija za novinare nakon utakmice, a posebno da se izvrše sve obveze
prema televiziji ovlaštenoj za prijenos i praćenje utakmice prije, za vrijeme kao i poslije
odigrane utakmice.
Delegat kontrolira ispravnost podnijetih obračuna putnih troškova sudaca
utakmice, a obvezan je izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.
Delegat je dužan u roku od 48 sati po odigranoj utakmici dostaviti obrazac o
kontroli suđenja Povjereniku za određivanje sudaca. Ukoliko na utakmicu ne dođe
delegat utakmice, onda sve vezano za njegove obaveze preuzima treći sudac.
Delegati su na utakmicu dužni doći primjereno odjeveni u odijelu s košuljom.
Ukoliko na utakmicu ne dođe delegat utakmice, njegove obveze preuzima sudac
utakmice.
Članak 19.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se ispunjava zapisnik o odigranoj
utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio HNS.

Ukoliko se iz opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u
aplikacijskom sustavu,
klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na
raspolaganje računalo sa internet vezom, dovoljan broj obrazaca zapisnika o
odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispiše kompjutorskim ispisom, kao i
pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika, pri eventualnom saslušanju
određenih osoba, te korištenje fax uređaja.
Delegat, suci i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom
unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati na
ispisanom izdanju.
SUCI UTAKMICE
Članak 20.
Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje Povjerenik za određivanje sudaca
Prve hrvatske malonogometne lige.
Utakmicu sude 4 suca. Na dvije bočne strane terena po (1) jedan, dok se treći
sudac nalazi u pravilu pored zapisničkog stola. Četvrti sudac je u funkciji mjeritelja
vremena. Suci su dužni doći u dvoranu najmanje jedan i pol sat prije vremena
predviđenog za početak utakmice, pregledati teren za igru prema „Pravilima igre za
mali nogomet-Futsal“ sukladno Pravilu 1 i 2. Ako suci ustanove da je teren nepodoban
za igru i da se utakmica ne može igrati, dužni su svoju odluku priopćiti delegatu
utakmice koji će o tome obavijestiti Povjerenika za natjecanje.
Članak 21.
Suci su obvezni 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.
Članak 22.
Prvenstvene utakmice sude suci s jedinstvene liste sudaca za mali nogometFutsal u natjecateljskoj godini 2017/18., prema Pravilima igre za mali nogomet-Futsal,
sukladno Pravilu 5 i 6.
Suci su na utakmicu dužni doći primjereno odjeveni.
Ako na utakmici ne dođe netko od određenih sudaca, postupak odabiranja istih
ide na sljedeći način:
- ukoliko nije došao 1. sudac, ulogu 1. suca preuzima 2. sudac ili 3. sudac ili 4. sudac,
odnosno onaj koji se nalazi u većoj kvalitetnoj skupini. Ukoliko se nalaze na istoj 1.
sudac postaje onaj koji je stariji po sudačkom stažu i tako dalje. Ukoliko u publici
bude netko prisutan od sudaca koji se nalazi na listi suđenja, on preuzima ulogu
3. suca odnosno 4 suca.
Ako na utakmicu ne dođu suci i treći odnosno i četvrti sudac, klubovi će se
sporazumjeti da utakmicu može suditi netko od nazočnih sudaca sa Liste za suđenje
Prve i Druge HMNL, a tako dogovoreni sudac mora odabrati ostale suce koji se nalaze
na listi za suđenje Prve i Druge HMNL.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji
ispunjava uvjet da se nalazi na Listi za suđenje Prve i Druge HMNL) suditi utakmicu, a on
si odabire ostale suce iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički upisati.
Članak 23.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ili se ne
pridržava odnosno ne provodi zaključke i upute nadležnih organa ili koji pokaže
nedovoljno poznavanje „Pravila igre za mali nogomet-Futsal“ ili propisa organa HNS, a u

svezi s nogometnim natjecanjem biti će izostavljen u jednom ili više kola, a u
ponovljenom ili težem slučaju pokrenut će se i disciplinski postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za određivanje
sudaca.
Članak 24.
Suci nisu odgovorni za bilo kakav oblik ozlijede 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 - UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA
Članak 25.
Prvenstvene utakmice 1. HMNL mogu se igrati samo u dvorani koja zadovoljava
propisane uvjete „Pravila igre za mali nogomet-Futsal“, sukladno Pravilu 1.
Pregled dvorane i podloge za igranje 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 su dvorana i podloga za igranje nepodobni za igru zbog nevremena ili zbog
nečeg drugog, što spada u višu silu, odlučuju suci, koji su određeni suditi utakmicu.
Suci i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice odluku o nepodobnosti
dvorane i zapisnik dostaviti Povjereniku za natjecanje 1. HMNL u roku od 24 sata, uz
prethodnu obavijest telefonom odnosno telefaksom.
Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nepodobnosti dvorane izravno
komunicirati s Povjerenikom za natjecanje putem telefona.
Članak 26.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik
reklamiranja ukoliko prethodno nije prijavljen i odobren.
Na mrežama ili vratima ne može biti izvješen reklamni materijal ili pribor (npr.,
kamere, mikrofoni i sl.). Također je zabranjena reprodukcija logotipa na podu dvorane
(korištenjem lasera i sl.).
Članak 27.
Svaki klub koji sudjeluje u prvenstvu 1. HMNL mora imati vlastiti ili ugovorom sa
vlasnikom regulirano pravo korištenja dvorane koja je licencirana za odigravanje
prvenstvenih utakmica s tim da ima:










kvalitetnu podlogu, bez ikakvih oštećenja iz koje bi mogla nastati bilo kakva
ozljeda igrača.
teren za igru propisanih dimenzija odvojen od gledališta posebnom ogradom
udaljenom najmanje 2 metra od linija terena (preporuča se 3 metra) zaštićenu
mekšim materijalom koji osigurava da se igrač ne ozlijedi u istu.
klupe za momčadi s najmanje 16 mjesta i odvojeni stol za delegata utakmice i
trećeg suca sa propisanom potrebnom opremom.
zaštićeni prolaz za izlazak igrača i službenih osoba od svlačionica do terena.
najmanje dvije (2) odvojene svlačionice za momčadi s odvojenim
kupaonicama sa toplom vodom i posebnu svlačionicu za suce, te odvojenu
prostoriju za sastavljanje zapisnika.
mjesto na tribini za nesmetan rad novinara s osiguranim pristupom internetu,
odgovarajući prostor za televizijske kamere.
razglasni uređaj.
elektronski semafor i odgovarajući pribor za označavanje akumuliranih
prekršaja.

Članak 28.
Klub domaćin dužan je osigurati prostorije za provođenje doping kontrole.
Prostorije sačinjavaju:

prostorije 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.
Članak 29.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i
predstavnika klubova u kojoj treba biti stol, 8 stolica, osvježavajuće piće, a u kojoj će se
održati šezdeset (60) minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata
utakmice, a kojem su obvezno nazočni:




suci utakmice (1.sudac, 2.sudac, 3.sudac, 4. sudac)
službeni predstavnici klubova.
rukovoditelj osiguranja kluba domaćina.

U slučajevima kada to ocijeni potrebnim, delegat može zatražiti da sastanku
prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i organa uključenih u organizaciju utakmice.
Povjerenik za natjecanje u slučaju potrebe, a posebno kod utakmica visokog
rizika, može odrediti da se sastanak službenih osoba i predstavnika klubova održi prije
utvrđenog vremena iz stavka 1. ovog članka.
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 malonogometnim utakmicama, Zakona o
javnom okupljanju, te ostalih Odluka IO HNS-a.
Članak 30.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za eventualnu konferenciju za
novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju licencirani treneri
obje momčadi, te po jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na utakmici.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 31.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na prvenstvenoj utakmici sve dok traje
suspenzija.
NOGOMETNI TRENERI
Članak 32.
Treneri i pomoćni treneri mogu obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama
samo ako imaju dozvolu za rad trenersku iskaznicu (licencu) izdanu od nogometne
akademije HNS-a i plaćenom članarinom. Ako delegat utvrdi da trener nema licencu,
neće mu dopustiti da bude u ograđenom dijelu igrališta niti na klupi za zamjenske
igrače i službene osobe, niti da bude upisan u zapisnik kao trener. Plaćeni treneri ne
mogu nastupiti na prvenstvenim utakmicama svojih klubova kao igrači.
ŽALBA
Članak 33.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom
stupnju.

Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno, telefaksom najaviti u roku od 2
(dva) dana od dana odigravanja utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva
primjerka, putem pošte ili telefaksa, s dokazom o uplaćenoj pristojbi u roku od 3 (tri)
dana od dana odigravanja utakmice.
Za utakmice posljednja dva kola prvenstva, kao i utakmice u doigravanju, žalbe
se najavljuju i dostavljaju u roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik on se produžava na
prvi slijedeći radni dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od
četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno tri (3) dana ukoliko se radi o žalbi
na utakmicu odigranu u posljednja dva kola prvenstva ili utakmicu u doigravanju.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.
PRISTOJBA NA ŽALBU
Članak 34.
Visinu pristojbe na žalbu po svim osnovama utvrđuje Izvršni odbor HNS, na
prijedlog Komisije za mali nogomet.
Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbe objavljuje se u službenom
glasilu HNS.
Pristojbe se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Članak 35.
Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u
postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.
Pri ocjeni pravovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu
preporučenog pisma ili brzojava, datum na telefaks potvrdi o žalbi odaslanoj telefaksom
ili datum na novčanoj uplatnici.
Članak 36.
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisiji za žalbe Prve
HMNL u roku od pet (5) dana od uručenja odluke.
Za utakmice dva posljednja kola ili utakmice doigravanja , rok za podnošenje
žalbe je dva (2) dana. Žalba se podnosi preko Povjerenika za natjecanje, čija se odluka
žalbom pobija.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Povjerenika za natjecanje donose se
najkasnije u roku od deset (10) dana, a o žalbama podnijetim na utakmice posljednja
dva kola ili utakmice doigravanja u roku od pet (5) dana od dana prijema žalbe.
Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe Prve HMNL u
roku od osam (8) dana od uručenja odluke.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Disciplinskog suca donose se najkasnije u
roku od tri (3) mjeseca.
Protiv odluke Komisije za žalbe Prve HMNL ne može se uložiti žalba.
Ako drugostupanjsko tijelo ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da je
žalba usvojena na način da je pobijana odluka ukinuta i vraćena na rješavanje tijelu
prvog stupnja.
REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 37.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice
po službenoj dužnosti sa 3 : 0 (par forfe), utakmica će se registrirati postignutim
rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku
od 8 (osam) 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 o žalbi.

Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika za
natjecanja, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka
koja je konačna.

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 38.
O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi, igrači, treneri ili ostali nogometni
djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac 1. HMNL, na osnovu odredaba
Disciplinskog pravilnika HNS-a.
POPUNJAVANJE LIGE
Članak 39.
Prva HMNL u natjecateljskoj godini 2017./2018. imat će 12 klubova. Na kraju
natjecateljske godine 2017/2018. na završnoj tablici nakon odigranog prvog dijela
prvenstva 11 + 11 = 22 kola, ligu napušta izravno posljednje plasirani klub, dok pred
posljednje plasirani klub igra dodatne kvalifikacije s drugoplasiranim iz dodatnog
kvalifikacijskog natjecanja za ulazak u 1. HMNL.
Članovi 1. HMNL u natjecateljskoj godini 2018/2019. postaju:
-

Pobjednik iz dodatnog kvalifikacijskog natjecanja za ulazak u 1. HMNL
Pobjednik kvalifikacija između drugoplasiranog kluba iz dodatnog kvalifikacijskog
natjecanja iz natjecateljske godine 2017/2018. i pred posljednje plasiranog kluba
nakon odigranog prvog dijela prvenstva (11 + 11 = 22 kola) u natjecateljskoj godini
2017/2018.

U dodatnom kvalifikacijskom natjecanju može sudjelovati prvak pojedine 2.
HMNL samo u slučaju da ispunjava uvjete iz licenciranja klubova 1. HMNL, ukoliko isti
budu objavljeni u Glasniku HNS-a. Ukoliko ne ispunjava zadane uvjete sudjeluje prvi
idući klub na završnoj tablici, zaključno s trećeplasiranim klubom.
Članak 40.
Ako se iz bilo kojih razloga prije ili u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini
2017/2018. pojavi prazno jedno ili više mjesta, 1. HMNL se ne popunjava.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 41.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki
klub osvaja po jedan bod.
Plasman na tablici u prvom dijelu utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Završna tablica od 1.-4. mjesta utvrđuje se temeljem rezultata iz doigravanja s
time da 3. mjesto osvaja momčad koja je bila bolje plasirana nakon rezultata iz prvog
dijela prvenstva (11+11=22). Plasman klubova u završnoj tablici od 5. - 12. mjesta
određuje se temeljem rezultata iz prvog dijela prvenstva (11+11=22).
Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između danih i primljenih
zgoditaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je
postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele mjesta koja im
pripadaju.
Ukoliko se radi o mjestu koje odlučuje o poretku nakon prvog dijela natjecanja
(nakon 22. kola) i određivanje natjecateljskih brojeva za utvrđivanje rasporeda za drugi
dio natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova klubova, poredak se utvrđuje na osnovu
dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa

istim brojem bodova. Ako se poredak klubova nakon prvog dijela natjecanja ne može
utvrditi niti nakon primjene dodatne tablice,
primijeniti će se kriterij bolje ukupne razlike između danih i primljenih zgoditaka iz svih
utakmica koje su klubovi odigrali tijekom prvenstva sukladno stavku 2. ovog članka.
Ukoliko se niti na taj način ne može utvrditi poredak, Povjerenik lige će ždrijebom
utvrditi natjecateljske brojeve klubova za drugi dio natjecanja dok će se za opstanak
igrati jedna odlučujuća utakmica na neutralnom terenu po odluci Komisije za mali
nogomet.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i primljenih zgoditaka.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima
(kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih golova (kada su u
kombinaciji tri ili više klubova).
Tablicu proglašava Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O. HNS-a, te
utvrđuje predstavnike HNS-a za UEFA natjecanja.

SUDJELOVANJE KLUBOVA U MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA
Članak 42.
Ukoliko UEFA organizira natjecanje malonogometnih klubova, u takvo natjecanje
obavezno se uključuje:

prvak natjecanja 1. HMNL sudjeluje u UEFA futsal Kupu , a klub koji zauzima
drugo mjesto u prvenstvu, sudjeluje u eventualnim UEFA natjecanjima.
U slučaju da isti klub osvoji prvo mjesto u prvenstvu 1. HMNL i bude pobjednik
Kupa Hrvatske u malom nogometu tada će u Kupu pobjednika kupova igrati drugi
finalist Kupa Hrvatske u malom nogometu.
U svim ostalim slučajevima koji nisu naznačeni primjenjivat će se odredbe iz odluka
UEFA-e.
PRAVA I OBVEZE IZ NATJECANJA
Članak 43.
Na svim prvenstvenim utakmicama 1.HMNL prodaju se ulaznice koje samostalno
tiskaju klubovi prema svojim potrebama.
Prihode od ulaznica, reklama, oglasa i drugih marketinških akcija na prvenstvenim
utakmicama 1.HMNL ubiru klubovi domaćini.
Članak 44.
U slučaju odigravanja nove prvenstvene utakmice, ukupan prihod sa te utakmice,
po odbitku svih službenih rashoda i troškova gostujućeg kluba, sudaca i delegata, dijele
se na jednake dijelove.
Ako se iz prihoda sa nove utakmice ne mogu podmiriti službeni rashodi i troškovi
iz prethodnog stavka, klubovi zajednički snose gubitak.
Članak 45.
Svi klubovi 1. HMNL podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
a) članarina za natjecanje u 1. HMNL koju određuje Izvršni odbor HNS-a na
prijedlog Komisije za mali nogomet.

b) sucima utakmice putne troškove i naknadu za suđenje prema odluci IO HNS-a u
roku od 30 dana od dana odigravanja utakmice.

c) delegatu utakmice putne troškove i naknadu prema odluci IO HNS-a u roku od 30
dana od dana odigravanja utakmice.
d) za održavanje i korištenje dvorane u kojoj je utakmica odigrana, visinu naknade
sporazumno utvrđuju uprava objekta i kluba korisnika, u roku od 30 dana od dana
odigravanja utakmice.
e) novčanih kazni po konačnim odlukama Disciplinskog suca 1. HMNL za igrače,
djelatnike i članove svog kluba, u roku od 30 dana od dana odigravanja utakmice, a u
koliko klub ne izvrši uplatu.
Klubovi su dužni dokaz o uplaćenim troškovima službenih osoba dostaviti
Povjereniku za natjecanje, na prvoj sljedećoj domaćoj utakmici ili najkasnije 30 dana od
odigravanja predmetne utakmice.
Članak 46.
Troškove vođenja natjecanja 1. HMNL nadoknadit će klubovi 1. HMNL do
potrebnog iznosa ako se iz ostalih prihoda ne osigura dovoljno novčanih sredstava.
TV PRIJENOSI
Članak 47.
Prvenstvene utakmice Prve Hrvatske malonogometne lige mogu se izravno prenositi
putem televizije temeljem ugovora za TV prava Hrvatskog nogometnog saveza i
ugovornog partnera.
U slučaju izravnog TV prijenosa ili emitiranja snimke utakmice na dan odigravanja
redovitog kola, moraju se poštivati odredbe o "zatvorenim TV-satima" iz odluke UEFA.
Iznimno, TV prijenosi utakmica u vrijeme obuhvaćeno odlukom UEFA-e o zatvorenim
satima mogu se realizirati uz posebnu suglasnost klubova i to samo na programima
televizije koju odredi vlasnik TV prava za natjecateljsku godinu 2017./18.
Klubovi su dužni ispunjavati i pridržavati se svih odredbi iz ugovora Hrvatskog
nogometnog saveza i ugovornog partnera za TV prava, a posebno voditi računa da se
na stadionima za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, bez posebnog
prethodnog odobrenja ugovornog partnera, ne mogu nalaziti kamere TV postaja koje
nemaju odobrenje ugovornog partnera za TV prava.
Klubovi su obvezni pridržavati se odredbi Pravilnika o načinu korištenja medijskih i
promotivnih prava HNS-a.
U slučaju kršenja ovih odredbi, klubovi će Hrvatskom nogometnom savezu
nadoknaditi u cijelosti štetu nastalu s tog osnova, te će dodatno snositi sankcije
sukladno DP HNS-a zbog povrede odredbi iz Propozicija natjecanja.
NAGRADE
Članak 48.
Prvoplasirani klub prvenstva 1. HMNL osvaja prijelazni pehar HNS-a, na kome se
upisuje ime natjecanja i godina osvajanja prvenstva.
Pored prijelaznog pehara HNS-a prvoplasiranom klubu se dodjeljuje pehar u
trajno vlasništvo na kojem se upisuje njegovo ime i 22 zlatne medalje, koje se dodjeljuju
igračima, trenerima, liječnicima, fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba prema
pismenom prijedlogu kluba.
Drugoplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo na kojem se
upisuje njegovo ime i 22 srebrne medalje, koje se dodjeljuju igračima, trenerima,
liječnicima, fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba prema pismenom prijedlogu
kluba.
Pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se najboljem strijelcu i najboljem klubu u Fair
play-u temeljem ljestvice koju vodi povjerenik natjecanja. Najbolji je onaj strijelac koji
nakon odigrana prvog dijela prvenstva (11 + 11 kola) ima najveći broj postignutih

zgoditaka, a najbolja fair-play momčad je ona koja ima najbolji prosjek bodova u
prvenstvu.
Službenim osobama (sucima i delegatima) na utakmicama finala pripada
odgovarajuće obilježje HNS-a.
Protokol za organizaciju finalnih utakmica utvrđuje Komisija za mali nogomet
HNS-a. Svi sudionici finalnih utakmica dužni su u cijelosti poštivati odredbe Protokola.
OPREMA MOMČADI
Članak 49.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je
prijavljena prije početka natjecanja. Svi klubovi 1. HMNL dužni su vodstvu natjecanja
najmanje 15 dana prije, u pismenoj formi prijaviti osnovnu i pričuvnu boju dresova u
kojima će se natjecati.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.
Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi
sportsku opremu boje različite od svojih, te ima pravo tražiti prikladnu naknadu za
korištenje iste.
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), kao i obavezno istaknuti istovjetan
broj na gaćicama. Na prugastim ili šarenim dresovima, brojevi moraju biti na
jednobojnoj podlozi.
Vratar mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova
njegovih suigrača, igrača suparničke momčadi i sudaca.
Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u Zapisniku o
utakmici, prema „Pravilima igre za mali nogomet-Futsal“.,a sukladno Pravilu III.
Na dresu i gaćicama momčadi za vrijeme utakmice treba biti istaknut službeni
logotip kluba.
Klubovi su obvezni osigurati markere različitih boja od sportske opreme za
pričuvne igrače, koje uručuju igraču koji izlazi iz igre prilikom zamjene.
Igrači svake momčadi na klupi moraju imati identične marke po boji i obliku.
Ako gostujući klub nema markere, domaćin će mu posuditi.
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake koje su oni
obvezni nositi za vrijeme utakmice.
Igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama obvezni su na desnom rukavu
dresa imati oznaku – logo eventualnog sponzora 1. HMNL. Sponzor je obvezan
pravovremeno osigurati oznake putem Komisije za mali nogomet I.O. HNS a. Svaki
nastup na utakmici u dresu bez oznake smatrat će se povredom Propozicija i bit će
sankcioniran od strane Disciplinskog suca.
TIJELA NATJECANJA
Članak 50.
Tijela natjecanja su:
•
•
•
•

Povjerenik za natjecanje.
Povjerenik za određivanje sudaca.
Disciplinski sudac.
Komisija za žalbe svih natjecanja malog nogometa

POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 51.
Povjerenik za natjecanje:



















Ima nadzor nad natjecanjem u 1. HMNL.
Sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za delegate.
Rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim
pravilnicima koji se primjenjuju u natjecanju, odnosno Odlukama IO HNS-a i
Komisije za mali nogomet i nogomet na pijesku.
Određuje delegate s Liste delegata 1. HMNL.
Registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u
prvom stupnju.
Vodi tablicu natjecanja.
Vodi evidenciju opomena igrača te je dužan obavijestiti klub o eventualnoj
automatskoj kazni zabrane igranja.
Utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja
sukladno Propozicijama natjecanja i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora
HNS-a.
Prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune.
Priprema prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama 1.
HMNL.
Priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na terenu za igru, za vrijeme
odigravanja utakmica.
Vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za Trofej Fair play i Trofej
za najboljeg strijelca.
Kontrolira ispunjavanje uvjeta klubova 1. HMNL neophodnih za odvijanje
natjecanja.
Podnosi prijave protiv sudionika natjecanja 1. HMNL koji prekrše odredbe
ovih Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Kodeksa o
ponašanju.
Priprema i predlaže sve normativne akte i odluke potrebne za natjecanje.
Najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu s prijedlogom oko
eventualnih mjera za uspješniji rad.
Usko surađuje s Komisijom za mali nogomet, dostavljajući sve potrebno za
nesmetano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije.
priprema i provodi seminar i testiranje za delegate po odobrenju Komisije za
mali nogomet i nogomet na pijesku I.O. HNS-a.

POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA
Članak 52.
Povjerenik za određivanje sudaca:











Priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz
sudačke problematike.
Sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate.
Određuje suce za utakmice s liste za suđenje.
Vodi brigu o suđenju na svim utakmicama 1. HMNL.
Prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja.
Prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju.
Informira nadležne organe o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera.
Podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora
i žalbi u svezi sa suđenjem.
Najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone izrađuje i daje
izvješće o suđenju.
obavlja i druge dužnosti koje mu povjere organi HNS.



Usko surađuje s Komisijom za mali nogomet, dostavljajući sve potrebno za
nesmetano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije.

DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 53.
Disciplinski sudac:





Rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi 1. HMNL,
njihovi igrači, treneri, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju 1.
HMNL, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom i kriterijima za djelovanje
disciplinskog suca.
Najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Komisiji za mali nogomet i
nogomet na pijesku I.O. HNS-a o svom radu s prijedlogom oko eventualnih
mjera za uspješniji rad.
Usko surađuje s Komisijom za mali nogomet, dostavljajući sve potrebno za
nesmetano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije.

KOMISIJA ZA ŽALBE SVIH NATJECANJA MALOG NOGOMETA
Članak 54.
Komisija za žalbe rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Povjerenika za
natjecanje i Disciplinskog suca.
Žalba na odluke Povjerenika za natjecanje dostavlja se u roku predviđenim
člankom 35. Propozicija, a žalbe na odluku Disciplinskog suca u roku od osam (8) dana
od uručenja putem preporučene pošte ili telefaksom uz dokaz o uplati propisane takse.
Odluka Komisije za žalbe je konačna.
OSTALE ODREDBE
Članak 55.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati
natjecanja, odluke organa natjecanja kao i načela Fair Play-a.

odredbe

Propozicija

Članak 56.
Komisiji za mali nogomet i nogomet na pijesku ima pravo koristiti fotografske,
audio-vizualne i vizualne materijale igrača i službenih osoba, kao i ime kluba, amblem i
dres momčadi u komercijalne svrhe unutar natjecanja. Klubovi će na zahtjev i bez
naknade dostaviti Komisiji za mali nogomet odgovarajuće materijale kao i potrebnu
dokumentaciju za promociju lige. U slučaju priređivanja igara na televiziji, putem
telefona, interneta ili na drugi način, izdavanja prigodnih tiskovina, albuma sa slikama i
slično, u kojima su korišteni amblemi, imena klubova, slike igrača i trenera, ostvarena
dobit dijeliti će se ravnopravno na sve klubove. Komisija za mali nogomet mora dobiti
suglasnost HNS-a za sve komercijalna akcije.
Članak 57.
Svaki klub 1. HMNL obvezan je najkasnije do početka prvenstva u natjecateljskoj
2017/2018. godini imenovati povjerenika za poslove licenciranje kluba i o tome pisanim
putem izvijestiti, Komisiju za mali nogomet i nogomet na pijesku i Povjerenika 1. HMNL,
počevši od natjecateljske sezone 2018/2019.
Klubovi su obvezni u postupku licenciranja ostvarivati stalnu suradnju s
Komisijom za mali nogomet i nogomet na pijesku.

KAZNENE ODREDBE
Članak 58.
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to
odgovorni klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
Članak 59.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila
malonogometne igre, odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a,
te ostalih propisa i odluka HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 60.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog
saveza, a između sjednica Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku.
Članak 61.
Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku mora poduzeti mjere i pokrenuti
disciplinski postupak, ako je ostvarena sumnja na regularnost utakmice i doping
prekršaja.
Članak 62.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu Hrvatskog
nogometnog saveza.

Broj:
Zagreb, 12. 09. 2017.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 12. 09.
2017. donio

PROPOZICIJE NATJECANJA
DRUGE HRVATSKE MALONOGOMETNE LIGE
ZA NATJECATELJSKU GODINI 2017/18.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Na temelju odluke Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza o sustavu
stalnih natjecanja HNS-a, i broju klubova pojedine lige, ostvarenih rezultata u
natjecateljskoj godini 2015/16., sudionici natjecanja su sljedeći malonogometni
klubovi:
SKUPINA JUG
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK

Genius – Split
Hajduk - Split
Heroji 2007 - Vodice
Jezera – Jezera - Šibenik
Kijevo - Knin
Mejaši - Split
Murter - Murter
Olmissum - Omiš
Porto Tolero - Ploče
Split Split 2 - Split
Torcida - Split
Universitas - Split

SKUPINA SJEVER
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK

Bjelovar – Bjelovar
Jesenje – Jesenje
Karlovac - Karlovac
Lošinj – Mali Lošinj
Novi Marof - Novi Marof
Otočac – Otočac
Petrinjčica – Petrinja
Rab - Rab
Siscia - Sisak
Zagreb 92 - Zagreb

SKUPINA ISTOK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK
MNK

Aurelia Futsal – Vinkovci
Bata Borovo – Vukovar
Brod – Slavonski Brod
Mala Mljekara – Valpovo
Moby Dick - N. Kapela
Našice – Našice
NG - Nova Gradiška
Osijek 031 - Osijek
Vinkovci – Vinkovci

Članak 2.
Natjecanjem rukovodi Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku, I.O. HNS-a.

Članak 3.
Natjecanje se u natjecateljskoj godini 2017/2018 igra u tri ravnopravne skupine
podijeljene prema regijama: sjever, istok i jug
Natjecanje se odigrava u pravilu u dva dijela.
Prvi dio: dvokružnim bod sustavom u skupinama koje broje 8 i više klubova,
trokružnim bod sustavom u skupinama koje broje 7 ili manji broj klubova.
Raspored utakmica određuje se biranjem natjecateljskih brojeva uz primjenu
Bergerove tablice, dok kod trokružnog dijela, nakon završetka prvog dijela
natjecanja, ždrijeb ovisi o plasmanu.
U slučaju da dva ili više klubova ostvare identičan plasman nakon prvog (22. kola ili
manje, ovisno o broju klubova) ili drugog dijela natjecanja (doigravanje prvaka
drugih liga) primjenjuju se odredbe iz članka 40. ovih Propozicija.
Nakon završetka dvokružnog (trokružnog) bod sustava prvaci skupina igraju ligu
za prvaka 2. HMNL (2+2) kola za ulazak u 1. HMNL. Ždrijebom se određuju
natjecateljski brojevi. Natjecanje počinje i završava previđenim kalendarom
natjecanja.
Prvoplasirani klub 2. HMNL iz natjecateljske godine 2017/2018. postaje član 1.
HMNL u natjecateljskoj godini 2018/2019, dok drugoplasirani klub 2. HMNL iz
natjecateljske godine 2017/2018 igra dodatne kvalifikacije sa pred posljednje
plasiranim klubom iz 1. HMNL, po dvostrukom kup sustavu uz primjenu propozicija
natjecanja 1. HMNL i kalendara natjecanja. Pobjednik dodatnih kvalifikacija ulazi u 1.
HMNL.
U doigravanju tri prvaka drugih liga mogu sudjelovati prvaci pojedine skupine 2.
HMNL, samo u slučaju da ispunjavaju uvjete za igranje u 1. HMNL. Ukoliko ne
ispunjava uvjete u doigravanju za prvaka sudjeluje prvi idući klub na završnoj
tablici pojedine skupine, zaključno s trećim mjestom.
Natjecanje 2. HMNL za natjecateljsku godinu 2017/2018. počinje najranije 30. rujna
2017. a završava najkasnije 26. ili 27. svibnja 2017. godine (posljednje kolo lige za
prvaka).
U vrijeme odigravanja utakmice reprezentacije Hrvatske u malom nogometu i
velikog nogometa, utakmice se ne mogu odigravati.
Članak 4.
Sve utakmice 2. HMNL igraju se u pravilu subotom i nedjeljom, s početkom
utakmice između 16:00 i 20:00 sati, iznimno do 21:00 sat, a i petkom uz pristanak
drugog kluba i Povjerenika za natjecanje. Utakmice koje se igraju tijekom tjedna,
igraju se utorkom ili srijedom s početkom utakmice između 19:00 i 20:00 sati,
iznimno 21:00 sat uz pristanak drugog kluba i Povjerenika za natjecanje.
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima odobriti izmjenu dana i
satnice odigravanja pojedinih utakmica na način, da se iste odigraju prije
rasporedom utvrđenog datuma, odnosno najkasnije prije odigravanja utakmica
slijedećeg kola, osim ako Komisija za mali nogomet iz opravdanih razloga ne
odluči drugačije.
Utakmice koje se na osnovu Ugovora o TV pravima izravno prenose na televiziji,
mogu se igrati izvan utvrđenog rasporeda i satnice o čemu, na zahtjev ugovornog
partnera, odluku donosi Povjerenik za natjecanje najkasnije sedam (7) dana prije
odigravanja utakmice.
Sve utakmice zadnja dva kola Prvenstva igraju se u isto vrijeme prema utvrđenom
kalendaru natjecanja. Iznimno, na zahtjev ugovornog partnera za TV prava ili iz
drugih opravdanih razloga, pojedine utakmice zadnjeg kola Prvenstva mogu se
igrati s početkom u različito vrijeme, ali samo ako te utakmice izravno ne utječu na
plasman ostalih klubova.
Klub domaćin koji zbog opravdanih razloga ne može odigrati utakmicu na svom
igralištu, dužan je najkasnije 3 (tri) dana prije navedene utakmice, odrediti grad i
igralište gdje će biti domaćin utakmice.

Ukoliko klubovi iz opravdanih razloga traže promjenu termina odigravanja
utakmica za vrijeme Prvenstva, kao i vrijeme početka utakmica sukladno
utvrđenim satnicama iz stavka 1. ovog članka, obvezni su postići pismeni sporazum
s klubom s kojim trebaju odigrati utakmicu i isti dostaviti na odobrenje Povjereniku
za natjecanje, najkasnije 5 (pet) dana prije odigravanja utakmice od dana
predviđenog kalendarom natjecanja.
U izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode i slično), Povjerenik za natjecanje
može skratiti rok iz stavaka ovog članka ili izvršiti zamjenu domaćinstva za
pojedinu utakmicu.
Članak 5.
Klubovi u natjecanju 2. HMNL imaju pravo na izmjenu rasporeda odigravanja
određenih prvenstvenih utakmica ukoliko daju više od dva igrača u "A" ili "drugu"
malonogometnu reprezentaciju Hrvatske ili reprezentaciju drugih zemalja.
ORGANIZACIJA UTAKMICA - OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 6.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su
brinuti ouspjehu organizacije utakmice. Klub domaćin 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 Komisiju za mali nogomet HNS-a
i Hrvatski nogometni savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom
utakmice.
Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti s jednom HD kamerom prema odluci
Komisije za mali nogomet HNS-a, te jedan DVD predati delegatu neposredno po
završetku utakmice. Obvezno je snimanje i poslije utakmice, pozdrav igrača obje
momčadi i službenih osoba, sve dok ne napuste teren za igru. U slučaju
nepridržavanja odredbi naprijed navedenog klub mora biti kažnjen sukladno
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i licenciranu osobu
za pisanje zapisnika i izvještaja sa utakmice 2. HMNL-ige u aplikacijskom sustavu
COMET HNS. (http://comet.hns.cff.hr).
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su
pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice
Članak 7.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu
dolaska u mjesto, odnosno ispred dvorane. Klub domaćin je obvezan poduzeti sve
potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće momčadi, za vrijeme
odigravanja utakmice i sve do napuštanja dvorane odgovarajućim prijevoznim
sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati liječničku
službu i vozilo hitne medicinske pomoći ili adekvatno zamjensko vozilo, koji
moraju biti na raspolaganju najmanje pola sata prije početka utakmice.
Klub domaćin je obvezan osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje
ozlijeđenih igrača izvan terena za igru.
Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne radnje kako bi se
izvršila obveza iz stavka 1. ovog članka, a liječničku službu i vozilo hitne pomoći ili
adekvatno zamjensko vozilo ne budu na raspolaganju do početka utakmice, te
njihova nazočnost tijekom utakmice, ista neće započeti sve dok se ne osiguraju
zadani uvjeti a najkasnije 15 minuta od zakazanog početka.

Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka jer se u
protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja
utakmice.
Klub domaćin snosi troškove službenih osoba (sudaca i delegata). Sucima utakmice i
delegatu putne troškove i naknadu za suđenje prema odluci IO HNS-a treba platiti u
roku od 30 dana od dana odigravanja utakmice.

Članak 8.
Sve utakmice 2. HMNL igraju se obvezno u dvorani koja u svemu odgovara:
• Propisima "Pravila igre za mali nogomet" izdanih od FIFA-e s dimenzijama terena
za odigravanje međunarodnih utakmica i to dužinom od 38 m do 42 m i širinom od
18 m do 22 m, zaštitna ograda ili nepomična prepreka (zid, ograda...) minimalno 1,5
m udaljena od linija igrališta s preporukom 3 m, klupe za rezervne igrače najmanje
l,7 m udaljene od uzdužnih linija igrališta s preporukom 2,5 m i stol delegata
najmanje l,2 m udaljen od linija igrališta s preporukom l,7 m. Ukoliko navedene
nepomične prepreke su na manjoj udaljenosti od propisane moraju biti s
obaveznom zaštitom od mekših materijala koji svojom debljinom moraju pružat
maksimalnu zaštitu od ozljeđivanja.
• Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Klubovi su dužni 30 (trideset) dana prije početka natjecanja prijaviti Povjereniku
za natjecanje dvoranu, termin igranja utakmice, dostaviti izvadak iz registra udruga
ne stariji od dva mjeseca, potvrdu o registraciji kluba u županijskom nogometnom
savezu, potpisni karton i BON 2.
Svaki klub mora imati dokaz o sportskom objektu (dvorani). Smatra se da
klub ima sportski objekt, ako ima dokaz o vlasništvu, dokaz o upravljanju, ugovor o
zakupu ili ugovor u korištenju sportskog objekta za razdoblje u kojem se natječe.
Dvorana koja je prijavljena za igranje mora imati odobrenje za odigravanje
utakmica, izdano od strane Komisije za pregled terena za igru i dvorane, koju
imenuje Komisija za mali nogomet i određuje kriterije.
Članak 9.
Za odigravanja utakmica 2.HMNL klub domaćin obvezan je osigurati tri (3)
ispravne lopte Karakteristike lopte moraju biti prema „Pravilima igre za mali
nogomet – Futsal“,a sukladno Pravilu 2.
Članak 10.
Za vrijeme odigravanja Prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, na klupi se
mogu nalaziti slijedeće službene osobe:
• liječničko-medicinsko osoblje s oznakom 2. HMNL (obvezan isključivo na strani
domaćina),
• predstavnik kluba sa oznakom 2. HMNL,
• trener, uz obvezno posjedovanje licence nadležnog ŽNS-a, odjeven u odijelo s
košuljom ili u službenoj sportskoj opremi sa istaknutim logotipom kluba.
• pomoćni trener, uz obvezno posjedovanje licence nadležnog ŽNS-a, odjeven u
odijelo s košuljom ili u službenoj sportskoj opremi sa istaknutim logotipom kluba.
• fizioterapeut u sportskoj opremi s istaknutim logotipom kluba i oznakom 2.
HMNL.
• zamjenski igrači (najmanje 3, najviše 9), odjeveni u športsku opremu s obučenim
markerom kojeg daju igraču kojeg mijenjaju u igri.

Uz ogradu igrališta sa suprotne strane klupa, a izvan terena za igru, mogu se još
nalaziti:
• dežurni liječnik s posebnom oznakom i 2 - 4 osobe uz nosila, posebno označene
za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
• ukoliko je potrebno, dodavači lopte obučeni u sportsku opremu različite boje od
boje dresova obiju momčadi,
• liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne medicinske pomoći,
• fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
• potreban broj redara i organa reda vidljivo obilježenih,
• Osobe (najmanje dvije) za čišćenje terena za igru.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici. Predstavnik
kluba mora imati pismenu punomoć od svog kluba koju stavlja na uvid delegatu
prije utakmice.
Predstavnik kluba uz punomoć, delegatu utakmice predaje formulare zapisnika,
sastav momčadi i sportske iskaznice igrača, kao i obveznu dozvolu za rad trenera.
Predstavnik kluba sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača, u upisivanju podataka u
zapisnik utakmice i potpisivanje zapisnika.
Samo jedna osoba smije stajati na nogama i sudjelovati u vođenju momčadi.
Kretanje trenera ili jedne od službenih osoba dozvoljeno je samo unutar
označenog tehničkog prostora označenog crtama,sukladno „Pravilima igre za mali
nogomet -Futsal“.,sukladno Pravilu 1.
Igrači se mogu zagrijavati iza klupe, najmanje 2 metra od linija igrališta ali
obavezno s obučenim markerom.
Prilikom jednominutnog odmora dopušteno je igračima koji su u tom trenutku
igrali sjesti na klupu za pričuvne igrače uz službene osobe dok svi pričuvni igrači
moraju ući u teren za igru unutar tehničkog prostora.
U slučaju da sa klupe za pričuvne igrače bude odstranjena bilo koja službena
osobe ili isključen pričuvni igrač isti podliježe « Pravilima igre za mali nogometFutsal»., a sukladno Pravilu 12.
Članak 11.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama (najmanje 5 %
ukupnog kapaciteta dvorane) za gostujuće navijače, te u slučaju očekivanja ili
najave većeg broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebnu blagajnu za taj
sektor gledališta.
Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti klub domaćin o
načinu i organizaciji dolaska većeg broja navijača.
Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu dvorane koji je rezerviran za gostujuće
navijače, gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim
sankcijama.
Članak 12.
Prije otvaranja dvorane pred početak utakmice, klub domaćin obvezan je izvjesiti
na vidno mjesto zastavu Republike Hrvatske i zastavu eventualnog sponzora
2.HMNL koju je isti dužan dostaviti klubovima. Za vrijeme odigravanja utakmice
klub domaćin ukoliko to proizilazi iz sponzorskog ugovora za 2.HMNL je obavezan
na mjesto i način postaviti sve reklame kako je naznačeno u sponzorskom
ugovoru.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih
političkih djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini dvorane strogo je zabranjena
uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.

Članak 13.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova,
navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

PRAVO NASTUPA IGRAČA
Članak 14.
Pravo nastupa na utakmicama 2. HMNL imaju svi pravilno registrirani igrači upisani
u aplikacijski sustav COMET HNS koji su navršili 17 godina života i koji su stekli
pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o
registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a. Izuzetno na
prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života,
a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za prvu momčad.
Odobrenje se mora ovjeriti u nadležnom županijskom nogometnom savezu, a
vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja.
Na utakmicama 2. HMNL mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni
zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u sportsku iskaznicu, ovjereno
potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj je pregled
obavljen.
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 nastupati 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 utakmici. Igrač koji nema
upisan liječnički pregled u iskaznici može nastupiti na 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 prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod
suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.
Nakon kraja prvog dijela prvenstva (22 kola ili kraće) brišu se opomene
igrača (žuti kartoni) te se ne prenose u daljnje natjecanje klubova koji igraju ligu za
prvaka 2. HMNL, osim igračima sa tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu
zbog dobivene tri opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj
utakmici.
Disciplinski sudac obvezan je pismeno izvijestiti klub o igračima koji su pod
automatskom kaznom, a klubovi su obvezni disciplinskog suca izvijestiti o broju
opomena igrača koji se tijekom prvenstva registrira za klub.
Povjerenik za natjecanje obvezan je, temeljem uvida u zapisnik, najkasnije
48 sati prije utakmice obavijestiti klub o automatskoj kazni zabrane igranja zbog
tri opomene. Ova obveza Povjerenika za natjecanje ne isključuje obvezu kluba da
vodi evidenciju opomena. Nedostavljanje obavijesti iz prve rečenice ovog stavka
ne isključuje disciplinsku i natjecateljsku odgovornost kluba čiji je igrač nastupio s
tri opomene.
Klub 2.HMNL može započeti utakmicu ako ima 6 (šest) prisutnih, sposobnih
igrača za nastup u sportskoj opremi, koji se upisuju u zapisnik.Utakmica može

započeti sa manje od šest (6) igrača, najmanje tri (3) ali klub podliježe
Disciplinskom pravilniku HNS-a. Igrači koji nemaju pravo nastupa na toj utakmice
ne računaju se u potreban broj igrača.
Svaki klub u natjecanju 2. HMNL obvezatan je utakmicu igrati sa svojom
najboljom momčadi.
Klubovi su obvezni nastupiti sa ekipama mlađih kategorija u natjecanju koje
organizira HNS.
Opomene igrača koji nastavljaju natjecanje u Ligi za prvaka 2. HMNL se brišu.
Članak 15.
U natjecanju 2.HMNL, dozvoljen je nastup dva (2) igrača strana državljana na
utakmici. Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno
državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko.
Stranim državljaninom, iz stavka 1. ovoga članka, ne smatra se državljanin država
članica Europske unije i drugih država Europskoga ekonomskog prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio
ukoliko nije ušao u igru.
Članak 16.
Na svim prvenstvenim utakmicama može biti prijavljeno do devet (9) zamjenskih
igrača prema „Pravilima igre za mali nogomet -Futsal“.,sukladno Pravilu 3., broj
zamjena nije ograničen.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje 2. HMNL određuje
delegata koji zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira ispravnost sportskih
iskaznica, licenci službenih osoba i nadležan je za kontrolu cjelokupne organizacije
utakmice. Delegat je obvezan doći u dvoranu najmanje jedan sat prije vremena
određenog za početak utakmice, te rukovoditi sastankom službenih osoba i
predstavnika klubova pred utakmicu.
Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o
utakmici) sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih
predstavnika klubova.
Delegat utakmice je dužan unositi u Comet sustav zapisnik s utakmice.
Originalnu dokumentaciju, kompletan zapisnik u dva primjerka, DVD snimljene
utakmice, izvješće o “Fair play“-u i obračune naknada i troškova službenih osoba,
delegat dostavlja Povjereniku za natjecanje 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 kojeg osigurava klub domaćin
dostaviti odmah po završetku utakmice te telefonski izvijestiti Povjerenika za
natjecanje o rezultatu utakmice i eventualnim nepravilnostima.
Delegat kontrolira ispravnost podnijetih obračuna putnih troškova sudaca
utakmice, a obvezan je izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za
natjecanje.
Delegat je dužan u roku od 48 sati po odigranoj utakmici dostaviti obrazac o
kontroli suđenja Povjereniku za određivanje sudaca.
Delegati su na utakmicu dužni doći primjereno odjeveni u odijelu s košuljom.
Ukoliko na utakmicu ne dođe delegat utakmice, njegove obveze preuzima sudac
utakmice.

Članak 18.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj
utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio HNS.
Ukoliko se iz opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u aplikacijskom
sustavu, klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na raspolaganje
računalo sa internet vezom, dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju
utakmice i osigurati da se zapisnik ispiše pisaćim strojem ili kompjutorskim
ispisom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika, pri
eventualnom saslušanju određenih osoba, te korištenje fax uređaja.
Delegat, suci i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom
unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni vlastoručno potpisati na
ispisanom izdanju.
SUCI UTAKMICE
Članak 19.
Za sve Prvenstvene utakmice, suce određuje Povjerenik za suđenje 2 . HMNL.
Utakmicu sude 3 suca, na dvije bočne strane terena po (l) jedan, dok se treći sudac
nalazi pored zapisničkog stola. Suci su dužni doći u dvoranu jedan sat prije
vremena predviđenog za početak utakmice, pregledati teren u smislu Pravila igre
za mali nogomet i ustanoviti njegovu podobnost za igru. Ako suci ustanove daje
teren nepodoban za igru i da se utakmica ne može igrati, dužni su svoju odluku
priopćiti delegatu utakmice koji će o tome obavijestiti Povjerenika za natjecanje.
Članak 20.
Suci su obvezni 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.
Članak 21.
Prvenstvene utakmice sude suci s jedinstvene liste sudaca 1. i 2. HMNL.
Ako na utakmici ne dođe netko od određenih sudaca, postupak odabiranja istih ide
na sljedeći način:
ukoliko nije došao 1. sudac, ulogu 1.suca preuzima 2.sudac ili 3.sudac.
odnosno onaj koji se nalazi u većoj kvalitetnoj skupini. Ukoliko se nalaze na istoj
1.sudac postaje onaj koji je stariji po sudačkom stažu. Ukoliko u publici bude netko
prisutan od sudaca koji se nalazi na listi suđenja, on preuzima ulogu 3. suca.
Ako na utakmicu ne dođu suci i treći sudac, klubovi će se sporazumjeti da
utakmicu može suditi netko od nazočnih sudaca sa Liste za suđenje Prve i Druge
HMNL, a tako dogovoreni sudac mora odabrati ostale suce koji se nalaze na listi za
suđenje Prve i Druge HMNL. U slučaju da klubovi ne postignu sporazum, delegat
utakmice će odlučiti koji će od nazočnih sudaca suditi utakmicu, što sve treba
zapisnički konstatirati.
Članak 22.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ili se ne
pridržava odnosno ne provodi zaključke i upute nadležnih organa ili koji pokaže
nedovoljno poznavanje Pravila malonogometne igre ili propisa organa HNS, a u

svezi s nogometnim natjecanjem biti će izostavljen u jednom ili više kola, a u
ponovljenom ili težem slučaju pokrenut će se i disciplinski postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.
Članak 23.
Suci nisu odgovorni za bilo kakav oblik ozlijede 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 - UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA
Članak 24.
Prvenstvene utakmice 2. HMNL mogu se igrati samo u dvorani na podlozi koja je
osposobljena za igru.
Domaći klub obvezan je pripremiti podlogu tako da bude potpuno podobna za
odigravanje utakmice.
Pregled dvorane i podloge za igranje 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 su dvorana i podloga za igranje nepodobni 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 odluku o nepodobnosti
dvorane i zapisnik dostaviti u Povjereniku 2.HMNL u roku od 24 sata, uz prethodnu
obavijest telefonom odnosno telefaksom.
Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nepodobnosti dvorane izravno
komunicirati s Povjerenikom za natjecanje putem telefona.
Članak 25.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice ukoliko se sklopi sponzorski
ugovor za 2. HMNL zabranjen je svaki oblik reklamiranja, koji je u suprotnosti s
takvim sponzorskim ugovorom.
Na mrežama ili vratima ne može biti izvješen reklamni materijal ili pribor (npr.,
kamere, mikrofoni i si.). Također je zabranjena reprodukcija logotipa na podu
dvorane (korištenjem lasera i sl.)
Članak 26.
Svaki klub koji sudjeluje u Prvenstvu 2. HMNL mora imati regulirano pravo
korištenja dvorane koja je licencirana za odigravanje Prvenstvenih utakmica s tim
da ima:
• kvalitetnu podlogu, bez ikakvih oštećenja iz koje bi mogla nastati bilo kakva
ozljeda igrača,
• teren za igru koji udovoljava propisanim uvjetima iz članka 8 ovih propozicija.
• klupe za momčadi sa minimum 15 mjesta i odvojenu klupu za delegata utakmice i
suca mjeritelja vremena sa propisanom potrebnom opremom i udaljenošću
navedenom u članku 8.
• najmanje dvije (2) odvojene svlačionice za momčadi sa odvojenim
kupaonicama sa toplom vodom i posebnu svlačionicu za suce, te odvojenu
prostoriju za sastavljanje zapisnika
• elektronski semafor i odgovarajući pribor za označavanje akumuliranih prekršaja.

Članak 27.
Klub domaćin dužan je osigurati prostorije za provođenje doping kontrole.
Prostorije sačinjavaju:
- prostorije 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.
Članak 28.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i
predstavnika klubova, koji će se održati šezdeset (60) minuta prije početka
utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a kojem su obvezno nazočni:
• suci utakmice,
• predstavnici klubova,
• rukovoditelji osiguranja kluba domaćina,
• rukovoditelj dvorane kluba domaćina.
U slučajevima kada to ocijeni potrebnim, delegat može zatražiti da sastanku
prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i organa uključenih u organizaciju
utakmice.
Povjerenik za natjecanje u slučaju potrebe, a posebno kod utakmica visokog rizika,
može odrediti da se sastanak službenih osoba i predstavnika klubova održi prije
utvrđenog vremena iz stavka l . ovog članka.
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 malonogometnim utakmicama,
Zakona o javnom okupljanju, te ostalih Odluka IO HNS-a.
Članak 29.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za eventualnu konferenciju za novinare
15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju licencirani treneri obje
momčadi, te po jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na utakmici.
NOGOMETNI TRENERI
Članak 30.
Treneri i pomoćni treneri malog nogometa mogu obavljati svoju dužnost na
prvenstvenim utakmicama samo ako imaju dozvolu za rad (licencu) izdanu od
Komisije nogometnih trenera nadležnog ŽNS-a. Ukoliko delegat utvrdi da trener
nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u ograđenom dijelu igrališta niti na klupi
za zamjenske igrače i službene osobe, niti da bude upisan u zapisnik kao trener.
Plaćeni treneri ne mogu nastupiti na prvenstvenim utakmicama svojih klubova kao
igrači.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 31.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na prvenstvenoj utakmici sve dok traje
suspenzija, u protivnom snosi sankcije sukladno Disciplinskom pravilniku.

ŽALBA
Članak 32.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom
stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno, telefaksom ili e-mailom najaviti u
roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice. Obrazloženje žalbe mora se
dostaviti u dva primjerka, s dokazom o uplaćenoj taksi u roku od 3 (tri) dana od
dana odigravanja utakmice.
Za utakmice posljednja dva kola Prvenstva, žalbe se najavljuju i dostavljaju u roku
od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik on se produžava na prvi
sljedeći radni dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od
četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno tri (3) dana za žalbe uložene
na utakmice u posljednja dva kola prvenstva.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom
stupnju.
PRISTOJBA NA ŽALBU
Članak 33.
Visinu pristojbe na žalbu po svim osnovama utvrđuje Izvršni odbor HNS, na
prijedlog Komisije za mali nogomet.
Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena taksi objavljuje se u službenom glasilu
HNS. Pristojba se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Članak 34.
Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u
postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim
rezultatom.
Pri ocjeni pravovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu
preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefaks potvrdi o žalbi odaslanoj
telefaksom ili datum na novčanoj uplatnici.
Članak 35.
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisije za žalbe 1. i 2.
HMNL u roku od pet (5) dana od uručenja odluke.
U izuzetnim slučajevima (dva posljednja kola i si.), rok za podnošenje žalbe je dva
(2) dana.
Žalba se podnosi preko Povjerenika za natjecanje, čija se odluka žalbom pobija.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Povjerenika za natjecanje donose se
najkasnije u roku od deset (10) dana, a u slučaju žalbe na utakmicu u posljednja
dva kola u roku od dva (2) dana od dana prijema žalbe.
Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe 1. i 2.HMNL u roku
od osam (8) dana od uručenja odluke.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Disciplinskog suca donose se najkasnije u
roku od tri (3) mjeseca.
Protiv odluke Komisije za žalbe 2. HMNL ne može se uložiti žalba.
Ako drugostupanjsko tijelo ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da je
žalba usvojena na način da je pobijana odluka ukinuta i vraćena na rješavanje tijelu
prvog stupnja.

REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 36.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice
po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfe), utakmica će se registrirati postignutim
rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku
od 8 (osam) 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 o žalbi.
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika za
natjecanja, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta
odluka koja je konačna, osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim
natjecanjima.(brisati).
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 37.
O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali
nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac 2.HMNL, na
osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS i kriterija za djelovanje
disciplinskog suca.
OBNAVLJANJE LIGE
Članak 38.
U natjecateljskoj godini 2017/18., skupine 2.HMNL
imat će najviše
do 12
(dvanaest), a najmanje 6 (šest) klubova sudionika.
Pojedinu skupinu 2. HMNL napušta izravno posljednje plasirani klub.
Daljnji broj klubova koji ispadaju iz pojedine skupine ovisi o broju klubova koji
direktno ispadaju iz 1. HMNL u natjecateljskoj godini 2017/18, u pojedinu skupinu 2.
HMNL za natjecateljsku godinu 2018/19.
Svaka pojedinačna skupina 2. HMNL se popunjava putem kvalifikacija klubova
županijskih nogometnih saveza s onoliko klubova da ista u narednoj natjecateljskoj
godini može brojati najmanje 6 (šest), a najviše 12 (dvanaest) klubova. Kvalifikacije
igraju prvaci županijskih liga 2017/18 s područja pojedine skupine dvostrukim bod
sustavom, za ulazak u 2. HMNL-igu pojedine skupine, koje traju do
15.06.2018.godine. Ždrijebom se određuju natjecateljski brojevi. Prijave za
natjecanje za 2018/19 se zaprimaju do 01.07.2018.godine. Ukoliko nakon toga
ostane upražnjenih mjesta, županijski nogometni savezi s područja pojedine
skupine proporcionalno prijavljuju kandidate za popunju 2. HMNL-ige, a u slučaju
potrebe igraju se kvalifikacije klubova dvostrukim bod sustavom . Takve
kvalifikacije moraju biti završene do 31.07.2018. godine, i nakon ovog roka nema
popune 2. HMNL. U naknadnoj prijavi prednost imaju klubovi koji su igrali u
prethodnoj godini u 1. ŽMNL-igi.
Klub koji je tijekom natjecanja odustao od sudjelovanja u 2. HMNL, ne može se
prijaviti za sudjelovanje u natjecateljskoj godini 2018/19, bez obzira na broj klubova
u pojedinoj skupini.

Članak 39
Ako se iz bilo kojih razloga u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 2017/2018.
pojavi prazno jedno ili više mjesta, 2. HMNL se ne popunjava.

UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 40.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki
klub osvaja po jedan bod.
Plasman na tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova nakon prvog dijela
natjecanja (11 + 11 =22, odnosno ovisno o broju klubova).
Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između danih i primljenih
zgoditaka u međusobnim utakmicama. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na
tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti broj
zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o mjestu koje odlučuje o poretku nakon prvog dijela natjecanja
(nakon 22. kola, odnosno ovisno o broju ekipa), u slučaju jednakog broja bodova
klubova, poredak se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u
međusobnim utakmicama postigli klubovi sa istim brojem bodova. Ako se poredak
klubova nakon prvog dijela natjecanja ne može utvrditi niti nakon primjene
dodatne tablice, primijeniti će se kriterij bolje ukupne razlike između danih i
primljenih zgoditaka iz svih utakmica koje su klubovi odigrali tijekom prvenstva
sukladno stavku 2. ovog članka. Ukoliko se niti na taj način ne može utvrditi
poredak, Povjerenik lige će ždrijebom utvrditi plasman osim u slučaju mjesta koje
izravno odlučuju o prvaku ili o opstanku u ligi. U tom slučaju igra se jedna
odlučujuća utakmica na neutralnom terenu kojega će odrediti komisija za mali
nogomet.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako
je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i primljenih zgoditaka.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima
(kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih golova (kada su u
kombinaciji tri ili više klubova).
Kod trokružnog dijela u slučaju identičnog plasmana, odnosno istog broja bodova
gledaju se utakmice iz prvog dijela prvenstva (jednom kao domaćin, jednom kao
gost, odnosno ne promatra se rezultat ostvaren u drugom dijelu-treća utakmica).
Tablicu proglašava komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku HNS.
PRAVA I OBVEZE IZ NATJECANJA
Članak 41.
Na svim Prvenstvenim utakmicama 2. HMNL mogu se prodavati ulaznice koje
samostalno tiskaju klubovi prema svojim potrebama.
Prihode od ulaznica, reklama, oglasa i drugih marketinških akcija na Prvenstvenim
utakmicama 2. HMNL ubiru klubovi domaćini.
Članak 42.
U slučaju odigravanja nove Prvenstvene utakmice, ukupan prihod sa te utakmice,
po odbitku svih službenih rashoda i troškova gostujućeg kluba, sudaca i delegata,
dijele se na jednake dijelove.
Ukoliko se iz prihoda sa nove utakmice ne mogu podmiriti službeni rashodi i
troškovi iz prethodnog stavka, klubovi zajednički snose gubitak.

Članak 43.
Svi klubovi 2. HMNL podliježu obveznom plaćanju sljedećih troškova:
a) članarina za natjecanje u 2. HMNL koju određuje Izvršni odbor HNS-a na
prijedlog Komisije za mali nogomet HNS-a u dva dijela, prvi dio prije početka
jesenskog dijela natjecanja, a drugi dio prije početka proljetnog dijela natjecanja.
b) delegatu i sucima troškove puta i naknade u roku od 30 dana od dana
odigravanja utakmice.
c) novčanih kazni po pravomoćnim odlukama Disciplinskog suca 2.HMNL za
igrače, djelatnike i članove svog kluba.
Klubovi su dužni dokaz o uplaćenim troškovima službenih osoba dostaviti
Povjereniku za natjecanje, na prvoj sljedećoj domaćoj utakmici ili najkasnije 30
dana od odigravanja iste.
Članak 44.
Minimalne troškove vođenja natjecanja nadoknadit će klubovi 2. HMNL do
potrebnog iznosa ako se iz ostalih prihoda ne osigura dovoljno novčanih
sredstava.
TV PRIJENOSI
Članak 45.
Prvenstvene utakmice 2. HMNL mogu se izravno prenositi putem televizije, a
televizijski prijenos utakmice može se realizirati samo na osnovu sporazuma
Televizije i HNS-a.
Klubovi su obvezni pridržavati se odredbi Pravilnika o načinu korištenja medijskih i
promotivnih prava HNS-a.
NAGRADE
Članak 46.
Prvoplasirani klub Prvenstva 2.HMNL osvaja pehar HNS-a u trajno vlasništvo.
Prvoplasirani klubovi – pobjednici skupina 2. HMNL po regijama dobivaju pehar u
trajno vlasništvo. U svakoj regiji dodjeljuje se pehar u trajno vlasništvo najboljem
strijelcu i najboljem klubu u Fair play-u temeljem ljestvice koju vodi povjerenik
natjecanje.
OPREMA MOMČADI
Članak 47.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je
prijavljena prije početka natjecanja. Svi klubovi 2. HMNL dužni su vodstvu
natjecanja najmanje 15 dana prije, u pismenoj formi prijaviti osnovnu i pričuvnu
boju dresova u kojima će se natjecati.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.
Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi
sportsku opremu boje različite od svojih, te ima pravo tražiti prikladnu naknadu za
korištenje iste.
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), koji moraju imati istovjetan
broj na gaćicama. Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na
jednobojnoj podlozi.

Vratar mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova njegovih
suigrača, igrača suparničke momčadi i sudaca.
Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u Zapisniku o
utakmici.
Klubovi su obvezni osigurati markere različitih boja od sportske opreme za
pričuvne igrače, koje uručuju igraču koji izlazi iz igre prilikom zamjene.
Ako gostujući klub nema markere, domaćin će mu posuditi.
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake koje su oni
obvezni nositi za vrijeme utakmice.
Igrači koji nastupaju na Prvenstvenim utakmicama obvezni su na desnom rukavu
dresa imati oznaku - logo eventualnog sponzora 2. HMNL. Sponzor je obvezan
pravovremeno osigurati oznake putem Povjerenika određene skupine 2. HMNL.
Svaki nastup na utakmici u dresu bez oznake smatrat će se povredom Propozicija i
bit će sankcioniran od strane Disciplinskog suca.
TIJELA NATJECANJA
Članak 48.
Tijela natjecanja su:
• Povjerenik za natjecanje svake skupine,
• Povjerenik za određivanje sudaca svake skupine,
• Disciplinski sudac svake skupine,
• Komisija za žalbe (jedinstvena 1.Hmnl i 2. Hmnl).
POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 49.
Povjerenik za natjecanje:
• ima nadzor nad natjecanjem u 2. HMNL,
• rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim pravilnicima
kojise primjenjuju u natjecanju, odnosno Odlukama I.O. HNS-a,
• određuje delegate s liste delegata 1. i 2. HMNL,
• registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom
stupnju,
• vodi tablicu natjecanja,
• vodi evidenciju opomena igrača te je dužan obavijestiti klub o eventualnoj
automatskoj kazni zabrane igranja istih
• utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja sukladno
Propozicijama natjecanja i odlukama Skupštine i Izvršnog odbora HNS-a,
• prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
• priprema prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama 2. HMNL,
• priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja
utakmica
• vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za trofej Fair play i trofej za
najboljeg strijelca,
• kontrolira ispunjavanje uvjeta klubova 2. HMNL neophodnih za odvijanje
natjecanja,
• podnosi prijave protiv sudionika natjecanja 2. HMNL koji prekrše odredbe ovih
Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Kodeksa o ponašanju,
• priprema i predlaže sve normativne akte i odluke potrebne za natjecanje
• priprema i provodi seminar i testiranje za delegate po odobrenju komisije za mali
nogomet i nogomet na pijesku I.O. HNS-a
• najmanje dva puta godišnje, a obavezno po završetku sezone izrađuje i podnosi
Komisiji za mali nogomet i nogomet na pijesku i Plenumu klubova izvješće o radu.

POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA
Članak 50.
Povjerenik za suđenje:
• priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke
problematike,
• sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,
• određuje suce za utakmice s Liste za suđenje 1. i 2. HMNL
• vodi brigu o suđenju na svim utakmicama 2. HMNL,
• prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja,
• prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,
• informira nadležne organe o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera,
• podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora i
žalbi u svezi sa suđenjem,
• najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone izrađuje i daje
izvješće o suđenju,
• obavlja i druge dužnosti koje mu povjere organi HNS.

DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 51.
Disciplinski sudac:
• rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi 2. HMNL,
njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju 2.
HMNL, a u skladu s disciplinskim pravilnikom i kriterijima za djelovanje
disciplinskog suca,
• najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Komisiji za mali nogomet i
nogomet na pijesku I.O. HNS-a o svom radu s prijedlogom oko eventualnih mjera
za uspješniji rad.
KOMISIJA ZA ŽALBE
Članak 52.
Komisija za žalbe 1. HMNL je ujedno i komisija za žalbe 2. HMNL.
Komisija za žalbe rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Povjerenika za
natjecanje i disciplinskog suca.
Žalba na odluke povjerenika za natjecanje dostavlja se u roku predviđenim
člankom 32. Propozicija, a žalbe na odluku disciplinskog suca u roku od osam (8)
dana od uručenja putem preporučene pošte ili telefaksom uz dokaz o uplati
propisane takse.
U slučaju izjednačenog broja glasova kod odlučivanja, presudan je glas
predsjednika.
Odluka komisije za žalbe je konačna.
OSTALE ODREDBE
Članak 53.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja,
odluke organa natjecanja kao i načela Fair Play-a.
Članak 54.
Komisija za mali nogomet ima pravo koristiti fotografske, audio-vizualne i vizualne
materijale igrača i službenih osoba, kao i ime kluba, amblem i dres momčadi u

komercijalne svrhe unutar natjecanja. Klubovi će na zahtjev i bez naknade dostaviti
Komisija za mali nogomet odgovarajuće materijale kao i potrebnu dokumentaciju
za promociju lige. U slučaju priređivanja igara na televiziji, putem telefona,
interneta ili na drugi način, izdavanja prigodnih tiskovina, albuma sa slikama i
slično, u kojima su korišteni amblemi, imena klubova, slike igrača i trenera,
ostvarena dobit dijelit će se ravnopravno na sve klubove.
KAZNENE ODREDBE
Članak 55
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to
odgovorni klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
Članak 56.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila
malonogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju
HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS-a.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 57.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog
saveza, a između sjednica, Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku.
Članak 58.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se od početka
natjecanja u natjecateljskoj godini 2017/18. i objavljuju se u službenom glasilu
Hrvatskog nogometnog saveza.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 09. 2017.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i 44. stavka 6. Statuta dana 12. 09.
2017. donio
ODLUKU
I. Na listu delegata Druge HMNL, HNK u malom nogometu i natjecanja
mladeži u malom nogometu u natjecateljskoj godini 2017/18 imenuju se
II HMNL SJEVER

1. Željko Krešić
2. Alen Huzjak
3. Nedjeljko Kapeš
4. Željko Trdišević
5. Marcel Bontempo
6. Milan Grahovac
7. Nada Cvitković
8. Jadranko Jerić
9. Ivica Martuslović
10. Valter Siladi
11. Tomislav Kuzman
12. Franjo Farkaš

Zagreb
Zagreb
Varaždin
Popovača
Sisak
Otočac
Otočac
Rab
Mali Lošinj
Zabok
Karlovac
Bjelovar

II HMNL ISTOK
1. Robert Fićok
2. Igor Rugle
3 Jurica Barbarić
4. Hrvoje Kovačević
5. Josip Babić
6. Zdenko Piperković
7. Marko Rimac
8. Tomislav Vlaović

Osijek
Slavonski Brod
Vinkovci
Osijek
Laze
Vinkovci
Vinkovci
Nova Gradiška

II HMNL JUG
1. Ante Rakić
2. Dražen Bumbak
3. Oliver Živković
4. Željko Šimunac
5. Rajko Bošnjak
6. Ivan Ćapin
7. Mario Matić
8. Mišel Kvesić
9. Vedran Antunović
10. Ivan Juras
11. Darijo Marasović
12. Igor Vojković

Šibenik
Šibenik
Šibenik
Knin
Vranjic
Podbablje
Čilipi
Ploče
Makarska
Solin
Sutina
Split

II HMNL ZAPAD - mladež
1. Damir Keser
2. Anton Tadić
3. Robert Jelić
4. Marijan Kozić
5. Ivica Martuslović
6. Luka Vujadinović
7. Lara Bulić
8. Vojislav Aladžić

Soboli
Rijeka
Rijeka
Rijeka
Mali Lošinj
Delnice
Sv. Katarina
Rijeka

II. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 09. 2017.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i 44. stavka 6. Statuta dana 12. 09.
2017. donio
ODLUKU
I. Na listu delegata Prve HMNL, HNK za mali nogomet i natjecanja mladeži u
malom nogometu u natjecateljsku godinu 2017/18 imenuju se
1. Branko Bolanča
2. Stipe Perić
3. Zdenko Paltrinieri
4. Ivan Župan
5. Željko Franić
6. Frano Jelčić
7. Smiljko Vranić
8 Ivan Sović
9. Dalibor Buljić
10. Dario Žgrablić
11. Vladimir Romić
12. Miroslav Dugeč
13. Marinko Tadić Šutra
14. Mirko Vrcan
15. Branko Kurtaj
16. Josip Proleta
17. Luka Klaić
18. Antonijo Pejić

Zagreb
Zagreb
Zagreb
Samobor
Varaždin
Oriovac
Ivankovo
Osijek
Čepin
Sv. Petar u šumi
Otočac
Solin
Otok
Vrgorac
Šibenik
Opuzen
Dubrovnik
Podstrana

II. Članovi Komisije za mali nogomet mogu obavljati dužnost delegata na
utakmicama Prve HMNL, osim onih koji su u vodstvu natjecanja Prve HMNL
ili su članovi nekog od klubova Prve HMNL.
III. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 09. 2017.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a temeljem članka 43. i 44. stavka 6. Statuta na prijedlog Komisije
nogometnih sudaca dana 12. 09. 2017. donio

O D L U K U
O JEDINSTVENOJ LISTI FUTSAL SUDACA
PRVE I DRUGE HRVATSKE MALONOGOMETNE LIGE
za natjecateljsku 2017./2018. god.

PRVA I DRUGA HMNL -a

ELITNA SKUPINA
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8 futsal sudaca

IME

PREZIME

Vedran
Josip
Mislav
Adin
Nikola
Dino
Saša
Andrej

BABIĆ
DUJMIĆ
ĐEKO
HASIĆ
JELIĆ
KRAMAR
TOMIĆ
TOPIĆ

Godina
rođenja
1987.
1983.
1991.
1983.
1982.
1991.
1975.
1979.

PRVA SKUPINA
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PREZIME

Mario
Marijan
Toni
Krešimir
Zlatko
Tomislav
Josip
Siniša
Saša
Dalibor
Ivan
Mario

BLAŽIN
BOROJEVIĆ
CVIJOVIĆ
GRGUREVIĆ
ILČIĆ
KATINIĆ
KNEZOVIĆ
LIČINIĆ
MALBAŠIĆ
MARINKOVIĆ
MUJAN
RAJČIĆ
ROKSA
STANIĆ
SOLDATIĆ
SOLENIČKI
ŠIMAC
ŠOKOVIĆ
ŠPIRANEC
VECKO
LEŠKOVIĆ

Boris
Sendi
Tomica
Mislav
Simon
Deni
Mario
Mario

Split
Rijeka
Zagreb
Zagreb
Varaždin
Varaždin
Zagreb
Split
21 futsal sudaca

IME

Dubravko

Mjesto

Godina
rođenja
1981.
1976.
1995.
1983.
1980.
1980.
1974.
1978.
1980.
1978.
1988.
1979.
1980.
1990.
1975.
1977.
1980.
1997.
1992.
1981.
1980.

Mjesto
Zagreb
Kutina
Pula
Sl. Brod
Dugo Selo
Sl. Brod
Split
Orahovica
Dugo Selo
Vinkovci
Split
Kaštel Stari
Petrinja
Zagreb
Potpićan
Jastrebarsko

Split
Varaždin
Virovitica
Virovitica
Zaprešić

DRUGA SKUPINA
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

17 futsal sudaca

IME

PREZIME

Mato
Mario
Stipe
Matija
Robert
Mario
Mato
Damir
Krešimir
Stjepan
Rino
Zlatko
Nikola
Zoran
Marko
Dražen
Edo

BAJURIN
BRUČIĆ
DIVIĆ
HORVATEK
HAUSVIČKA
HRŽENJAK
KALAFATOVIĆ

JOKIĆ
LANG
LUKIN
PAVLOV
PAVLIČIĆ
ROMAC
STOJNOVIĆ
TOMIĆ
VUKMAN
VULIĆ

Godina
rođenja
1979.
1975.
1983.
1978.
1968.
1980.
1983.
1976.
1978.
1976.
1977.
1974.
1986.
1979.
1975.
1982.
1979.

TREĆA SKUPINA
IME

PREZIME

1.
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.

Luka

BLAŠKOVIĆ
BOŠNJAK
BUDIMIR
DIVIĆ
DUVNJAK
FRANJIĆ
HARASTIJA
HARNOŠ
HORVAT
HRUPELJ
JAKOVAC
JERABEK
JURIĆ
KOS
KOZINA
KURAN
KURTOVIĆ
KUTLEŠIĆ
LONČARIĆ
LULIĆ
MIHELČIĆ
MIJAČ
MRAVULJ
MUNJIZA
MUSAP
NOVOSELIĆ
PAULOVIĆ
PAVELA
PAVIN
PETRUNIĆ
PICAK

Mario
Bartol
Goran
Dora
Stjepan
Bernarda
Domagoj

Matija
Valentin
Karlo
Josip
Alen
Miroslav
Zdravko
Robert
Mario
Sanja
Mario
Alen
Filip
Mladen
Marko
Jurica
Dorotea
Mateo
Mario
Ivan
Marko
Mario

Dubrovnik
Karlovac
Imotski
Našice
Dubrovnik
Mikleuš
Mokošica
Dicmo
Zagreb
Krk
Split
Kutina
Đakovo
Orahovica
Đakovo
Virovitica
Split
39 futsal sudaca + 4 futsal sutkinje

R.B.

Domagoj

Mjesto

Godina
rođenja
1994.
1999.
1991.
1992.
1983.
2000.
2000.
1991.
1989.
1987.
1985.
1998.
1991.
1987.
1984.
1986.
1983.
1992.
1989.
1989.
1982.
1996.
1988.
1985.
1991.
1999.
1996.
1974
1987.
1987.
1988.

Mjesto
Mrkopalj
Višnjevac
Split
Imotski
Solin
Ladimirevci
Zagreb
Staro Topolje

Ćepin
Zagreb
Mrkopalj
Zagreb
Sesvete
Kutina
Sl. Brod
Metković
Makarska
Split
Rijeka
Gospić
Čavle
Zagreb
Split
Kaštel Novi
Zadar
Ladimirevci
Bilje
Split
D. Miholjac
Karlovac
Zagreb

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Luka
Hrvoje
Bojan
Luka
Robi
Ivan
Marijan
Mateo
Josip
Ivan
Branko
Branimir

PIVK
POLJAKOVIĆ
POTHORSKI
SOLDO
STOJAKOVIĆ
ŠALINOVIĆ
ŠIMATOVIĆ
ŠIMUNOV
TOMIČIĆ
VEČERIĆ
VRNOGA
VUKOJE

1998.
1987.
2000.
1969.
1990.
1884.
1993.
1995.
1992.
1986.
1998.

Đakovo
Našice
Pula
Osijek
Lovran
Vrgorac
Gospić
Zadar
Dubrovnik
Zagreb
Ploče
Slavonski Brod

Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:
Zagreb, 12. 09. 2017. god.

Predsjednik
Davor Šuker, v. r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43 i članka 44. stavka 6. Statuta dana 12. 09.
2017. donio
PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO MLADEŽI U MALOM NOGOMETU
za natjecateljsku 2017/2018. godinu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Organizator natjecanja je Hrvatski nogometni savez putem Komisije za mali
nogomet i nogometa na pijesku I.O. HNS-a
Članak 2.
Natjecanje se organizira i provodi po teritorijalnom načelu na području određenih
regija (istok, jug, sjever i zapad) u kategoriji kadeta i juniora. Klubovi mladeži se
određuju prema obvezama klubova (seniora) 1. i 2. HMNL (koji su obvezni u
stalnom natjecanju imati pomladak pri natjecanju HNS-a, te dragovoljnih prijava
klubova županijskih nogometnih saveza). Klubovi 1. HMNL su obvezni sudjelovati u
natjecanju kadeta i juniora, a klubovi 2.HMNL samo u kategoriji juniora. Preporuča
se sudjelovanje klubova 2. HMNL u natjecanju kadeta.
Prvenstvo mladeži na razini regija mora završiti do 31.03.2018.godine.
Nakon završenog natjecanja po regijama tri prvoplasirane momčadi iz regije sjever
i jug i prvoplasirani iz regije istok i zapad stječu pravo igranja na završnom turniru
za prvaka Hrvatske. Završni turnir igrati će se u mjestu koje odredi Komisija za mali
nogomet i nogomet na pijesku I.O HNS-a u toku mjeseca travnja ili svibnja
2018.godine.
PRAVO NASTUPA
Članak 3.
Na utakmicama mladeži imaju pravo nastupa svi pravilno registrirani igrači koji su
stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama i registrirani su u sustavu
„Comet“ s pravom nastupa na taj dan.
• u momčadi KADETA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 14 godina, a na dan
01.07.2017. nisu stariji od 16 godina i 6 mjeseci.
(Izuzetno na utakmicama kadeta može nastupiti i igrač sa navršenih 13 godina, pod
uvjetom da ima obavljen specijalistički liječnički pregled.
• u momčadi JUNIORA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina, a na dan
01.07. 2017. nisu stariji od 18. godina i 6 mjeseci.
Izuzetno na utakmicama juniora može nastupiti i igrač s navršenih 15 godina, pod
uvjetom da ima obavljen specijalistički liječnički pregled.
Pravo nastupa utvrđuje delegat uvidom u sportske iskaznice prije početka
utakmice uz prisustvo predstavnika oba kluba. Igrač ne može nastupiti bez

pravovaljanog liječničkog pregleda koji je ovjeren u sportskoj iskaznici. U slučaju
da igrač posjeduje potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, ista vrijedi 15 dana
od dana izdavanja.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrača koji se nalaze pod
suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri javne
opomene.
Automatskom kaznom zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastale zbog
tri javne opomene igrač izdržava na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici.
Igrač koji istovremeno nastupa za dvije kategorije istog kluba automatsku kaznu
zabrane igranja izdržava u onoj momčadi za koju je izrečena. Igrač ne može igrati
utakmicu istog dana kada se igra utakmica momčadi za koju izdržava automatsku
kaznu zbog tri javne opomene.
Isključeni igrač, prijavljeni igrač od strane službenih osoba u zapisniku rubrike
isključenih igrača, automatski je suspendiran i ne može nastupiti do izricanje kazne
za isključenje nadležnog disciplinskog tijela. Za vrijeme dok traje kazna igrač ne
može nastupiti ni na utakmicama ostalih momčadi.
Sve ostale odredbe prava nastupa uvjetovane prethodnim kaznom zabrane igranje
reguliraju se odredbama članaka Disciplinskog pravilnika.
Objava suspenzija, kazne zabrane igranja i automatske kazne zbog tri javne
opomene vrši se putem službenog glasila..
U zapisnik se upisuje najviše 14 igrača, po rastućem broju, s time da se vratar
upisuje na prvo, a pričuvni vratar na posljednje mjesto. Sve ostalo konstatira
delegat utakmice u svom izvješću.
Utakmica ne može početi ako jedna momčad ima manje od tri (3) igrača spremih
za igru. Krajnji rok je 15 minuta od vremena zakazanog za početak utakmice da
određena momčad ima spremna za igru tri ( 3) igrača.
Igrači koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja
utakmice, a na način predviđen Pravilima nogometne igre, i to samo ako su upisani
u zapisnik kao igraći ili zamjenici prije početka utakmice. Ne dopušta se naknadni
upis igrača u zapisnik. Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na
utakmici nije nastupio ukoliko nije ušao u igru.
UTVRĐIVANJE IDENTITETA IGRAČA
Članak 4.
Na utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen putem sportske
iskaznice (ispravno registriran igrač, ispravan liječnički pregled, uplaćena članarina
za tekuću godinu). U slučaju da igrač nema sportsku iskaznicu identitet se utvrđuje
drugom ispravom koja ima fotografiju igrača i osobne podatke, uz predočenje
zapisnika sa prethodno odigrane utakmice, gdje je igrač bio upisan u zapisnik
utakmice. Identitet se može utvrditi pregledom u COMET sustavu pod
registriranim igračima ako je kod registracije igrača ugrađena igračeva fotografija.
U takvim slučajevima za igrača je delegatu obvezno predočiti dokument o
pravovaljanosti liječničkog pregleda.
Utvrđenost ispravnosti sportskih iskaznica uz nazočnosti delegata predstavnici
klubova ovjeravaju potpisom na zapisnik utakmice i to prije početka utakmice.

Na traženje predstavnika kluba utvrđivanje identiteta igrača se može vršiti prije
početka utakmice na samom terenu za igru, tu delegatu uz nazočnost
predstavnika klubova pomaže sudac koji utvrđuje identitet igrača na terenu sa
pripadajućom sportskom iskaznicom.
Delegat po posebnoj uputi Povjerenika lige dužan je provjeriti identitet igrača na
terenu prije samog početka utakmice.
Iznimno, u slučaju naznaka da je u igri nastupa igrač pod tuđom sportskom
iskaznicom, na zahtjev predstavnika kluba prijavitelja delegat je obvezan utvrditi
identitet spornog igrača (u poluvremenu, tijekom izlaska igrača iz igre, poslije
odigrane utakmice), zapisnikom ili dopunskim izvješćem konstatirati činjenično
stanje, dati svoje mišljenje i konstatacije oba predstavnika kluba (izjave ovjerene
potpisima).
LIJEČNIČKI PREGLEDI
Članak 5.
Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju u svojoj sportskoj
iskaznici imati uredno upisan nalaz o izvršenom liječničkom pregledu ili moraju
posjedovati službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, ne stariju od 15
dana.
Ispravan liječnički pregled smatra se ako je ovjeren faksimilom liječnika i pečatom
zdravstvene ustanove specijalizirane za sportske liječničke preglede, ili liječnička
ustanova medicine rada ovlaštena za liječničke pregled.. Rok valjanosti liječničkog
pregleda vrijedi danom upisa u sportsku iskaznicu. Liječnički pregled za sve igrače,
vrijedi ŠEST (6) mjeseci. Izuzetno, igrač koji u nedostatku športske iskaznice,
osobne iskaznice ili putovnice može nastupiti na utakmici ali mora pokazati
delegatu potvrdu o liječničkom pregledu. Klub je dužan u roku od 15 minuta po
završetku utakmice dostaviti na uvid jedan od gore navedenih dokumenata radi
izvršenja identifikacije (članak 17.).
Igrač NE MOŽE nastupiti na utakmici ako nema valjani liječnički pregled odnosno
valjanu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu.
TERMINI ODIGRAVANJA
Članak 6.
Utakmice mladeži u pravilu se igraju subotom i nedjeljom s početkom od 10:00 do
20:00 sati, iznimno do 21:00 sat a Povjerenik za natjecanje može u opravdanim
slučajevima odlučiti da se igrati radnim danom s tim da početak utakmice može
biti od 16:00 do 20:00 sati. Utakmica se može igrati prije ili kasnije samo pismenim
pristankom-dogovorom klubova. U interesu regularnosti natjecanja, zadnje kolo
rasporedom se određuju u isto vrijeme , odnosno pojedine utakmice ukoliko
odlučuju o prvaku, napredovanju kluba ili ispadanju, a o čemu odlučuje Povjerenik
natjecanja.
Članak 7.
Ako klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu termina odigravanja utakmica u
odnosu na prijavljeni termin igranja, zahtjev treba klub dostaviti Povjereniku
natjecanja 15 dana prije odigravanja utakmice, a odobrena promjena termina
objavljuje se u redovnom broju službenog glasila. Odgođena utakmica mora biti
odigrana prije sljedećeg kola.

Ako klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odnosno odgodu termina
odigravanja utakmica (ili mjesta odigravanja utakmice), a koji je već objavljen u
službenom glasilu , klubovi su dužni prethodno postići sporazum, utvrditi
zajednički novi termin i isti dostaviti na odobrenje Povjereniku natjecanja,
najkasnije 10 dana prije odigravanja utakmice.
Ako se odlukom nadležnog državnog organa zbog dana žalosti zabrani održavanje
sportskih priredbi ili se neka utakmica ne može igrati zbog razloga više sile
(potresa, poplava, požara i sl.) onda se ta utakmica automatski odgađa. Povjerenik
natjecanja odredit će novi termin za odigravanje utakmica. Povjerenik natjecanja
će odgoditi utakmicu i odrediti novi termin odigravanja utakmica ukoliko momčad
daje više od dva (2) igrača radi odigravanja utakmica reprezentacija mladeži.
NENASTUPANJE NA UTAKMICI STALNIH NATJECANJA
Članak 8.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice ne nastupi
jedna od momčadi sa potrebnim brojem igrača, (TRI) sudac će priopćiti kapetanu
momčadi koja je nastupila da se utakmica neće održati i to će unijeti u zapisnik
utakmice. Izuzetno u slučaju da momčad nije mogla nastupiti uslijed više sile,
sudac će pričekati nešto više, ali će voditi računa o tome da se utakmica može
završiti na vrijeme.Povjerenik natjecanja registrirat će utakmicu po službenoj
dužnosti sa 3-0 (par-forfe), ukoliko utvrdi da momčad neopravdano nije nastupila.
Klub snosi odgovornost prema odredbama Disciplinskog pravilnika.
Ako je utakmica prekinuta zbog incidenta, nereda, nedovoljnog broja igrača i dr., a
utvrdi se da je za prekid kriv jedan od momčadi sudionika (klub, igrač, službene
osobe kluba), delegat utakmice utvrditi će to u izvješću o utakmici.
Protiv kluba čija momčad nastupa s manje od 5 igrača Povjerenik podnosi
disciplinsku prijavu.
Momčad koja nastupa s manje od 5 igrača, a u tijeku utakmice dođe to prekida
utakmice zbog nedovoljnog broja igrača, zbog ozljeda (ozljede više igrača u
razmaku od nekoliko minuta, ostajanja u svlačionicama u poluvremenu utakmice i
sl.), tako prekinute utakmice smatrat će se kao da je momčad napustila teren za
igru, odnosno da je momčad izazvala prekid utakmice. Klub je odgovoran za
neodigravanje i prekid utakmice te odgovoran po odredbama Disciplinskog
pravilnika.
Povjerenik natjecanja registrirat će utakmicu po službenoj dužnosti sa 3-0 (parforfe), te proslijediti slučaj na postupanje disciplinskom sucu.
U slučaju prekida utakmice zbog nereda ili incidenata prije u toku ili poslije
utakmice, Povjerenik natjecanja može suspendirati odgovarajuću momčad od
odigravanja utakmice na tom igralištu ili području za vrijeme vođenja postupka, do
donošenja odluke.
NATJECANJE
Članak 9.
Natjecanjem rukovodi Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O. HNS-a, a
tijela natjecanja su (Povjerenik za natjecanje, Disciplinski sudac, Povjerenik za
suđenje i Komisija za žalbe).
Organe natjecanja za završni turnir imenovati će Komisija za mali nogomet i
nogomet na pijesku I.O. HNS-a.

Članak 10.
Raspored natjecanja određuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva uz primjenu
Bergerove tablice, najkasnije 30 dana prije početka prvenstva.
Članak 11.
Natjecanje kadeta i juniora na razini regija igra se po skupinama (ovisno o broju
momčadi na području pojedine regije), vodeći računa o teritorijalnoj udaljenosti na
području koje pokriva pojedina skupina 2. HMNL-e , s tim da se kod kadeta odigra
najmanje 6, a kod juniora najmanje 9 utakmica. Turnirski način odigravanja
utakmica nije dozvoljen, odnosno u jednom danu klub ne može nastupiti na dvije
utakmice u istoj kategoriji.
Članak 12.
Na završnom turniru koji organizira HNS putem Komisije za mali nogomet i
nogomet na pijesku nastupa osam (8) momčadi (po tri prvoplasirane momčadi iz
regije sjever i jug i prvoplasirani iz regije zapad i istok), koje će biti podijeljene u
dvije skupine po četiri (4) momčadi i to:
„Pobjednici regija se ždrijebaju na način da dva pobjednika idu u skupinu A i dva
pobjednika idu u skupinu B. Skupine (A i B) se popunjavaju ždrijebanjem sa
drugoplasiranim i trećeplasiranim iz regija na način da isti ne mogu biti u istoj
skupini u kojoj je pobjednik njegove regije.
U skupinama na završnom turniru se igra po jednostrukom bod sustavu. Polu
završnica se igra: A-1, - B-2 i A-2, B-1,. Pobjednici polu završnice razigravaju za 1.
mjesto, A-1, - B-1., a drugoplasirani iz polu završnice za 3. mjesto A-2 – B-2. U
slučaju neriješenog rezultata, u polu završnici ili završnici utakmica, igraju se
produžeci dva puta po pet minuta, a ukoliko i tada bude neriješen rezultat
pobjednik se određuje izvođenjem udaraca za dobivanje pogodaka prema
„Postupcima za dobivanje pobjednika utakmice ili doigravanja“ iz „Pravila igre za
mali nogomet – Futsal“. Ako neka od momčadi nije u mogućnosti sudjelovati na
završnom turniru radi opravdanog razloga, upražnjeno mjesto može popuniti
momčad koja je bila trećeplasirana u natjecanju na nivou regije, pa dalje dok se ne
popuni mjesto. Otkazivanje se može obaviti u periodu do najkasnije 8 dana prije
početka završnog turnira. Otkazivanje sudjelovanja na turniru neke od dvije
prvoplasirane momčadi iz određene regije ne amnestira momčad od disciplinskih
mjera prema Disciplinskom pravilniku HNS-a. Popuna upražnjenog mjesta može se
obaviti do početka završnog turnira, uz pisanu obavijest povjerenika završnog
turnira svim sudionicima o popuni.
VRIJEME TRAJANJA IGRE
Članak 13.
Igra se po pravilima za mali nogomet, osim vremena trajanja igre ,koje se skraćuje
na 2 x 15 minuta sa zaustavljanjem vremena u kategoriji kadeta, dok se u kategoriji
juniora igra 2 x 18 minuta sa zaustavljanjem vremena. Na završnom turniru i to
nakon razigravanja po skupinama, u razigravanju za plasman od 1.-4. mjesta, u
slučaju neodlučnog rezultata, pristupa se odmah izvođenju šesteraca sukladno
postupku iz PNI za dobivanjem pobjednika.

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 14.
Za odigravanje utakmica kadeta i juniora klub domaćin obvezan je osigurati tri (3)
ispravne lopte. Karakteristike lopti moraju biti u skladu sa pravilom 2 Pravila igre
za mali nogomet. Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i
licenciranu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja sa utakmice mladeži u
aplikacijskom sustavu COMET HNS.
Za vrijeme utakmice na klupi mogu sjediti:
⇒ predstavnik kluba koji ima urednu licencu,
⇒ pričuvni igrači u sportskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice (max. 9
igrača),
⇒ trener (ako ima licencu za rad od nadležnog organa),
⇒ pomoćni trener (ako ima licencu za rad od nadležnog organa),
⇒ liječnik s urednom licencom,
⇒ fizioterapeut s urednom licencom.
Članak 15.
Igrač koji u toku utakmice bude isključen, mora odmah napustiti unutarnji dio
terena. Za vrijeme utakmice najstrože je zabranjeno nešportsko komentiranje
sučevih odluka sa klupe zapričuvne igrače i vrijeđanje svojih i suparničkih igrača.
U tehničkom prostoru može stajati isključivo trener momčadi, ali koji ne remeti
odvijanje utakmice. Kretanje trenera ili jedne od službenih osoba dozvoljeno je
samo unutar označenog tehničkog prostora označenog crtama,sukladno
„Pravilima igre za mali nogomet -Futsal“.,sukladno Pravilu 1.
Igrači se mogu zagrijavati u prostoru za zagrijavanje, koji određuju suci
utakmice a prema „Pravilima igre za mali nogomet - Futsal“.,sukladno Pravilu 3.
Prilikom jednominutnog odmora dopušteno je igračima koji su u tom
trenutku igrali sjesti na klupu za pričuvne igrače uz službene osobe dok svi
pričuvni igrači moraju uči u teren za igru unutar tehničkog prostora.
U slučaju da sa klupe za pričuvne igrače bude odstranjena bilo koja službena
osoba ili isključen pričuvni igrač isti podliježe „Pravilima igre za mali nogomet Futsal“., a sukladno Pravilu 12.
Članak 16.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici . Predstavnik
kluba mora imati pismenu punomoć od svog kluba koju stavlja na uvid delegatu
prije utakmice.
Predstavnik kluba uz punomoć, delegatu utakmice predaje formulare zapisnika,
sastav momčadi i sportske iskaznice igrača kao i licencu trenera . Predstavnik
kluba sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača, upisivanju podataka u zapisnik
utakmice i potpisivanju zapisnika. Osim trenera niti jedna osoba ne smije stajati na
nogama niti sudjelovati u vođenju momčadi, u protivnom podliježe disciplinskim
sankcijama.

Trener može obavljati svoju dužnost na utakmicama mladeži, samo ako ima
licencu za rad u određenom klubu izdanu u skladu sa odredbama odgovarajućeg
pravilnika.
Ako delegat ustanovi da osoba koja se predstavlja za trenera ili pomoćnog trenera
nema dozvolu za rad izdanu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, neće mu dozvoliti
ulaz u ograđeni dio igrališta . Trener ne može istodobno voditi momčadi mladeži
dva različita kluba.
Trener ne može istodobno voditi momčadi kadeta i juniora istog kluba. Trener
istodobno može voditi i drugu momčad određene kategorije istog kluba uz stalno
vođenje i nazočnost na utakmicama. U slučaju njegove odsutnosti njegovu funkciju
može obaviti licencirani pomoćni trener.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu, sukladno Pravilniku o dozvolama
(licencama) za rad nogometnih trenera.
Nazočnost trenera na utakmicama i obavljanju dužnosti u vođenju svoje momčadi
tijekom utakmice, službena osoba (delegat) daju u zapažanju delegata o
organizaciji utakmice.
Licencirani trener za određenu kategoriju mladeži ne može obavljati dužnost
predstavnika kluba u drugoj kategoriji i obrnuto. Delegat neće dozvoliti obavljanje
dvostruke dužnosti.
Članak 17.
Klubovi su odgovorni za zdravstvenu zaštitu igrača i organizator ne snosi nikakvu
odgovornost u slučaju povrede.
Članak 18.
Utakmica bez službene osobe medicinske struke ne može započeti. Krajnji rok je
za dolazak medicinskog osoblja 30 minuta od vremena zakazanog za početak
utakmice. U slučaju nedolaska službene osobe medicinske struke, svu odgovornost
snosi klub domaćin za neodigravanje utakmice.Klub domaćin-organizator je
također obvezan osigurati vozilo sa vozačem u slučaju potrebe za slanjem igrača
u zdravstvenu instituciju.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 19.
Za sve utakmice juniora i kadeta određuje se delegat utakmice.
Povjerenik natjecanja određuje delegata koji zastupa rukovodstvo natjecanja,
kontrolira suđenje i ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegati se određuje sa
usvojene liste delegata 1. I 2.HMNL koji teritorijalno pripadaju provoditelju
natjecanja.
Prava i dužnosti delegata su da obvezno:
- nosi vidljivo istaknutu delegatsku iskaznicu,
- u nazočnosti predstavnika klubova utvrdi identitet igrača neposrednim uvidom,
- utvrdi da li treneri imaju odgovarajuću dozvolu za rad,
- utvrdi ispravnost sportskih iskaznica i pravo nastupa prijavljenih igrača,

- utvrdi nazočnost određenih sudaca, liječnika i drugih osoba ako su predviđeni
drugim općim aktima,
- utvrdi na temelju vidljivo istaknute licence nazočnost službenih osoba na klupi
tijekom cijelog susreta,
- svoja zapažanja o utakmici iznese u izvješću o utakmici koji zajedno sa
zapisnikom i prilozima dostavlja u određenom roku nadležnom tijelu,
- obavlja i sve druge zadaće dobivene od rukovodstva natjecanja.
Zadaće delegata:
Delegat je obavezan kompletni zapisnik sa utakmice sačiniti odmah po završetku
utakmice unazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova. Zapisnik utakmice i
izvještaj u jednom primjerku, delegat dostavlja povjereniku natjecanja u roku 48
sati, (poštom ili osobno), odnosno dužan je prvi radni dan nakon odigrane
utakmice do 12 sati telefonski ili faxom dati određene podatke sa utakmice
(rezultat, opomene isključenja itd.). Drugi primjerak ostavlja kod sebe. Treći i
četvrti primjerak zapisnika s utakmice delegat uručuje službenim predstavnicima
momčadi.
Zapisnik se sastavlja u četiri primjerka po jedan primjerak za klubove, jedan
primjerak delegat dostavlja Povjereniku natjecanja i jedan ostavlja kod sebe.
Zapisnik obvezno sadrži: vrstu natjecanja - utakmice, datum, mjesto i vrijeme
odigravanja, igralište, nazive momčadi, sastave momčadi, registarski broj sportskih
iskaznica igrača, imena službenih osoba, ostvareni rezultat - krajnji i poluvrijeme,
izvršene izmjene i izjavu suca o izrečenim disciplinskim mjerama i razlozima, izjavu
o incidentu i drugim izgredima na utakmicama ukoliko ih je bilo. Opisno se daju
kratka zapažanja delegata o organizaciji utakmice, eventualno sporni momenti
utakmice i način izvršavanja obveza prema službenim osobama.
Ukoliko na utakmicu ne dođe delegat utakmice, njegove dužnosti preuzima sudac
utakmice.
Članak 20.
Zapisnik utakmice sastavljaju se u posebnoj prostoriji isključivo u nazočnosti
sudaca, ovlaštenih predstavnika klubova i delegata. Zapisnik utakmica potpisuju
ovlašteni predstavnici klubova, sudac i delegat, iznimno ako klub nema ovlaštenog
(licenciranog) predstavnika kluba zapisnik potpisuje kapetan momčadi.
Delegat je obvezan doći u dvoranu najmanje 45 minuta prije vremena određenog
za početak utakmice. Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice( zapisnik
utakmice i izvještaj o utakmici) sačiniti odmah po završetku utakmice u nazočnosti
ovlaštenih predstavnika klubova.
Kompletan zapisnik u dva (2) primjerka i obračun naknada i troškova službenih
osoba delegat dostavlja Povjereniku za natjecanje u roku od 24 sata nakon
odigrane utakmice. Po jedan primjerak zapisnika delegat uručuje službenim
predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan ODMAH po završetku utakmice telefonski izvijestiti Povjerenika
za natjecanje o rezultatu utakmice i ostalim pojedinostima (do 20 minuta od
završetka utakmice).

Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.
Članak 21.
Zapisnik utakmice je javna isprava i podaci uneseni u zapisnik smatraju se da su
točni sve dok se ne dokaže suprotno. Ako se utvrdi da su u zapisnik unijeti netočni
podaci, Povjerenik natjecanja će izvršiti ispravak tako da zapisnik odgovara
činjeničnom stanju. Ispravak netočnih podataka u zapisnik obavlja se po službenoj
dužnosti - usklađivanjem podataka iz zapisnika sa izvještajima sudaca i delegata
utakmice, kao i na pismeni zahtjev kluba sudionika utakmice. Ako se radi o
greškama u rezultatu prvenstvene utakmice i upisanim disciplinskim mjerama,
odluku o ispravci greške Povjerenik natjecanja će radi točnog obavještavanja svih
klubova objaviti u službenom glasniku. Povjerenik natjecanja obvezan je temeljem
uvida u zapisnik, a putem službenog glasnika obavijestiti klub o automatskoj kazni
igranja zbog tri javne opomene. Ova obveza povjerenika za natjecanje ne isključuje
obvezu kluba da vodi evidenciju javnih opomena. Nedostavljane obavijesti iz prve
rečenice ovog stavka ne isključuje disciplinsku i natjecateljsku odgovornost kluba
čiji je igrač nastupio s tri javne opomene.
Tijekom provedbe natjecanja klub domaćin obvezan je osigurati neophodne
tehničke uvjete i educiranu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u
aplikacijskom sustavu COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr).
U sustavu COMET zabranjuje se svaki rad poslije poslanih zapisnika i izvještaja
faxom u Središta.
TEREN ZA IGRU
Članak 22.
Igralište na kojem se igraju utakmice mladeži mora biti registrirano od nadležne
komisije matičnog saveza ili Komisije za mali nogomet, a primjerak zapisnika o
registraciji mora biti uokviren na vidnom mjestu u prostoriji gdje se piše zapisnik
utakmice.
Spisak igrališta, kao i njigove registracije moraju biti dostavljeni
Povjereniku za natjecanje najkasnije 30 dana prije početka utakmice.
Utakmice se igraju i na igralištima koja imaju sve uvjete za odigravanje utakmica 1. i
2. HMNL.
Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za
odigravanje utakmice, utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je osposobljen
za igru.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donesenu odluku o
nepodobnosti terena za igru, i to poslije pregleda terena od strane suca i oba
kapetana momčadi. O tome prethodno telefonski obavijestiti Povjerenika
natjecanja.
SPORTSKA OPREMA:
Članak 23.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je
prijavljena prije početka natjecanja. Svi klubovi dužni su vodstvu natjecanja
najmanje 15 dana prije, u pismenoj formi prijaviti osnovnu i pričuvnu boju dresova u
kojima će se natjecati.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.

Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi
sportsku opremu boje različite od svojih, te ima pravo tražiti prikladnu naknadu za
korištenje iste.
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), koji moraju imati istovjetan
broj na gaćicama. Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na
jednobojnoj podlozi.
Vratar mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova njegovih
suigrača, igrača suparničke momčadi i sudaca.
Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u Zapisniku o
utakmici.
Klubovi su obvezni osigurati markere različitih boja od sportske opreme za
pričuvne igrače, koje uručuju igraču koji izlazi iz igre prilikom zamjene.
Ako gostujući klub nema markere, domaćin će mu posuditi.
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake koje su oni
obvezni nositi za vrijeme utakmice.
SUCI UTAKMICE
Članak 24.
Za sve utakmice kadeta i juniora suce delegira Povjerenik za suđenje s jedinstvene
liste sudaca 1. i 2. HMNL. Suci su dužni doći u dvoranu najmanje 45 minuta prije
vremena predviđenog za početak utakmice , pregledati teren u smislu Pravila igre
za mali nogomet i ustanoviti njegovu podobnost za igru. Ako suci ustanove da je
teren nepodoban za igru i da se utakmica ne može igrati, dužni su svoju odluku
priopćiti delegatu utakmice, koji će o tome obavijestiti Povjerenika za natjecanje.
Suci su obvezni u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik
svojeručno potpisat i .Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv
igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije
utakmice. Povjerenik za suđenje može delegirati i jednog suca (osim na
utakmicama završnica i završnog turnira) ukoliko on smatra da time ne šteti niti
jednom klubu , uz pisanu suglasnost svih klubova ili odlukom Plenuma klubova za
takvu mogućnost.
ŽALBE
Članak 25.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom
stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno, telefaksom ili preporučenim
pismom najaviti u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice.
Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, s dokazom o uplaćenoj
pristojbi u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik on se produžava na prvi
slijedeći radni dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od
četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe , odnosno sedam (7) dana za utakmice
posljednja dva kola.

Žalbe na završnom turniru, najavljuju se odmah po završetku utakmice a
obrazloženje žalbe podnosi se u roku od dva sata po završetku utakmice. Odluka
o podnijetoj žalbi donosi se prije odigravanja slijedećeg kola.
Visina pristojbi na žalbe je identična pristojbama koje vrijede u 2. HMNL.
Pristojba se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 26.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice
po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfe), utakmica će se registrirati postignutim
rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku
od 8 (osam) dana od dana odigravanja , osim na završnom turniru kada se
odigrane utakmice registriraju do kraja dana kada su utakmice i odigrane.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice
produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja odluke o žalbi.
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika za
natjecanje 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 27.
O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali
nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinski sudac na osnovu
odredaba Disciplinskog pravilnika HNS-a i Kodeksa o ponašanju nogometnih
djelatnika.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 28.
Klub koji pobijedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki
klub osvaja po jedan bod. Plasman na tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih
bodova.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, primjenjuju se odredbe članka 65. Pravilnika o
nogometnim natjecanjima HNS-a.
PRAVA I OBVEZE IZ NATJECANJA
Članak 29.
Na svim prvenstvenim utakmicama mladeži mogu se prodavati ulaznice koje
samostalno tiskaju klubovi prema svojim potrebama.

Klubovi su obvezni pridržavati se odredbi Pravilnika o načinu korištenja medijskih i
promotivnih prava HNS-a.
Članak 30.
Troškove vođenja natjecanja, snose klubovi, sudionici natjecanja.
Klubovi prije početka svake natjecateljske sezone uplaćuju članarinu, a visinu iste
određuje I.O. HNS-a.
Sve prvenstvene utakmice mladeži podliježu obaveznom plaćanju slijedećih
troškova:
• sucima putne troškove i naknadu (taksu) za suđenje,
• delegatu utakmice putne troškove i taksu za obavljanje dužnosti delegat.
Plaćanje službenih osoba (sudaca, delegata i liječnika), putni troškovi i
naknade (takse) klub je dužan podmiriti najkasnije u roku od 15 dana od
odigravanja utakmice, o čemu je dužan dostaviti dokaz Povjereniku za
natjecanje.
Ukoliko klub ne može dokazati izmirenje obveze, povjerenik natjecanja
sagledati će potrebu za pokretanje postupka protiv kluba koji zanemaruje
svoje obveze. Po svakoj prijavi službenih osoba (sudaca, delegata i dr.),
glede neizvršenja obveza kluba po ovom članku pokreće se stegovni
postupak.
NAGRADE
Članak 31.
Prvacima natjecanja na razini regija sa područja koje pokriva odgovarajuća
skupina 2. HMNL-e dodjeljuje se pehar u trajno vlasništvo. Prvoplasirani klub
završnog turnira za prvaka Hrvatske osvaja pehar HNS-a u trajno vlasništvo na
kome se upisuje godina i mjesto osvajanja prvenstva.
Pored pehara HNS-a, prvoplasiranom klubu se dodjeljuje i 18 zlatnih medalja,
- drugoplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo i 18 srebrnih
medalja,
- trećeplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo i 18 brončanih
medalja,
- pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se najboljem igraču,
- pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se najboljem vrataru,
- pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se najboljem strijelcu,
- pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se najboljem klubu u Fair play-u sa završnog
turnira, u što uključuje ponašanje svih aktera vezanih za određenu momčad.
Svim klubovima sudionicima završnog turnira dodjeljuje se pismeno priznanje za
nastup. Svim delegatima i sucima sudionicima završnog turnira dodjeljuje se
priznanje-plaketa za sudjelovanje.

OSTALE ODREDBE:
Članak 32.
Licence za službene predstavnike, liječnike i fizioterapeute izdaje tajništvo
središta. Predstavnik kluba ne može biti trener, kojem je izdana licencu za
trenersko vođenje jedne od kategorije mladeži (trener juniora ne može biti
predstavnik kluba kadetima i obratno). Predstavnik kluba može biti za obje
kategorije sa urednom licencom. Dozvole za rad trenera (licence) u klubovima na
zahtjev trenera i kluba izdaje Instruktor HNS-a sukladno Pravilniku o dozvolama
(licencama) za rad nogometnih trenera. Licenca se izdaju za jednu natjecateljsku
godinu.
Članak 33.
Za sve ono što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe Pravila
nogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o nogometom
natjecanju HNS-a, Disciplinski pravilnik, te ostalih propisa i odluka HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Svi sudionici ovog natjecanja obvezni su provoditi Fair-play i pridržavati se
odredbi kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika HNS-a.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravila nogometne
igre, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, kao i ostalih Pravilnika i propisa HNSa.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležna je Komisija za mali nogomet i nogomet na
pijesku Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza.
Članak 35.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 09. 2017.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. stavak 6. Statuta dana 12.
09. 2017. donio
OD LUKU
o imenovanju vodstva natjecanja
u malom nogometu u natjecateljskoj godini 2017/18.

1. U vodstvo natjecanja Prve HMNL u natjecateljskoj godini 2017/18. imenuju se:
Povjerenik natjecanja
Disciplinski sudac
Povjerenik za suđenje Prve HMNL,
završnice HNK u malom nogometu
i mladeži

Dario Skender
Zlatko Nakić
Ivan Novak

Komisija za žalbe Prve i Druge HMNL i HNK u malom nogometu, Prve HMNLŽ,
mladeži i završnice natjecanja mladeži:
- Ivica Vrkić, predsjednik
- Neven Baus, član
- Tomislav Krleža, član
2. Za povjerenika natjecanja završnice HNK u malom nogometu imenuje se Zdenko
Paltrinieri.
3. Za povjerenika za određivanje kontrolora suđenja na utakmicama Prve i Druge
HMNL i završnice HNK za mali nogomet imenuje se Marijan Dobrović
4. Za povjerenika natjecanja završnice mladeži imenuje se Dario Žgrablić.
5. Utvrđuje se mjesečna visina naknade za rukovodstvo natjecanja Prve HMNL,
HNK u malom nogometu i završnice mladeži u natjecateljskoj godini 2017/18:
Povjerenik natjecanja Prve HMNL
Disciplinski sudac
Povjerenik za suđenje Prve HMNL, završnica HNK i mladeži
Povjerenik natjecanja HNK u malom nogometu
Povjerenik za određivanje kontrolora suđenja
Povjerenik natjecanja završnice mladeži

- 2.500,00 kn
- 1.500,00 kn
- 1.500,00 kn
- 600,00 kn
- 1.000,00 kn
- 1.000,00 kn

6. Svi iznosi iz točke 5. ove Odluke izraženi su u neto iznosu i isplaćuju se samo
dok traje natjecanje Prve HMNL, odnosno završnice HNK i mladeži u malom
nogometu.
7. Utvrđuje se mjesečna naknada za tajnika Komisije za mali nogomet i nogomet
na pijesku, u iznosu od 2.500 kn neto, a koja se isplaćuje tijekom čitave godine.
8. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u službenom glasilu
HNS-a.
Broj:
Zagreb, 12. 09. 2017.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta
dana 12. 09. 2017. donio
OD LUKU
o imenovanju vodstva natjecanja Druge HMNL i mladeži
u natjecateljskoj godini 2017/18.
1. U vodstvo natjecanja Druge
imenuju se:

HMNL u natjecateljskoj godini 2017/18.

Skupina Jug
Povjerenik natjecanja
Disciplinski sudac
Povjerenik za suđenje

Marinko Tadić Šutra
Zlatko Nakić
Edi Šunjić

Skupina Sjever
Povjerenik natjecanja
Disciplinski sudac
Povjerenik za suđenje

Romeo Čižmešija
Igor Leskovar
Danijel Janošević

Skupina Istok
Povjerenik natjecanja
Disciplinski sudac
Povjerenik za suđenje

Igor Vidović
Igor Kokanović
Milan Berger

2. Utvrđuje se mjesečna visina naknade za rukovodstvo natjecanja Druge
HMNL u natjecateljskoj godini 2017/18:
Povjerenik natjecanja skupine
Disciplinski sudac skupine
Povjerenik za suđenje skupine

- 2.000,00 kn
- 400,00 kn
- 600,00 kn

3 U vodstvo natjecanja mladeži skupine Zapad u natjecateljskoj godini
2017/18. imenuju se:
Povjerenik natjecanja
Disciplinski sudac
Povjerenik za suđenje

Vlade Romić
Dragan Jurić
Darko Štimac

4. Naknada za vodstvo natjecanja mladeži skupine Zapad iznosi mjesečno u
neto iznosu, i isplaćuje se dok traje natjecanje:
Povjerenik natjecanja
Disciplinski sudac
Povjerenik za suđenje

1.000,00 kn
200,00 kn
300,00 kn

5. Svi iznosi iz točke 2. i 4. ove Odluke izraženi su u neto iznosu i isplaćuju
se samo dok traje natjecanje Druge HMNL.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u službenom
glasilu HNS-a.
Broj:
Zagreb, 12. 09. 2017.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 12.
09. 2017. donio
ODLUKU
o naknadama službenim osobama
u natjecanjima malog nogometa

1. Visina naknade službenim osobama u natjecanjima malog nogometa u
natjecateljskoj godini 2017/18. iznosi u neto iznosu:
Prva HMNL i završnica HNK u malom nogometu
- delegat
400,00 kn
- prvi i drugi sudac
600,00 kn
- treći sudac
200,00 kn
- četvrti sudac-mjeritelj vremena
100,00 kn
- kontrolor suđenja
280,00 kn
Druga HMNL
- delegat
- prvi i drugi sudac
- treći sudac
- kontrolor suđenja (ako je primjenjivo)

220,00 kn
300,00 kn
100,00 kn
150,00 kn

Prvenstvo kadeta i juniora
- delegat
- sudac

120,00 kn
150,00 kn

Završnica prvenstva kadeta i juniora
- delegat
- sudac

150,00 kn
150,00 kn

Prva HMNL za žene
- delegat
- prvi i drugi sudac

150,00 kn
150,00 kn

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od početka natjecanja
u 2017/18. natjecateljskoj godini i objavljuje se u službenom glasilu Saveza.
Broj:

Predsjednik

Zagreb, 12. 09. 2017.

Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i 44. stavka 6. Statuta dana
12. 09. 2017. donio
ODLUKU
o visini članarine klubova i pristojbi iz pravilnika
1.
Članarina za sudjelovanje u Prvoj HMNL u natjecateljskoj godini 2017/18.
iznosi za svaki klub 10.000,00 kn za natjecateljsku godinu. Članarina se odnosi
na seniorsku, juniorsku i kadetsku momčad i natjecanje HNK za mali nogomet.
Članarina za seniorsku momčad i natjecanje HNK u iznosu od 8.000,00 kn
uplaćuje se HNS-u prije početka prvog, odnosno drugog dijela natjecanja u
iznosu od po 4.000,00 kn.
Uplate za kadete i juniore u iznosu od 2.000,00 kn uplaćuje se prije početka
natjecanja županijskim nogometnim savezima koji vode financijsko poslovanje
pojedine skupine Druge HMNL.
2.

Utvrđuje se iznos pristojbi:
Pravilnik o nogometnim natjecanjima
- za žalbu MNK u prvom stupnju
- za žalbu MNK u drugom stupnju

= 1.000,00 kn
= 4.000,00 kn

Disciplinski pravilnik
- žalba MNK
= 3.000,00.kn
- žalba igrača neamatera i nogometnih djelatnika
koji dužnost obavljaju uz naknadu
= 750,00 kn
- žalba igrača amatera i amaterskih nogometnih
djelatnika
= 100,00 kn
Pravilnik o registraciji klubova i igrača
- prigovor
= 500,00 kn
- žalba
= 1.000,00 kn
3.
Članarina klubova za sudjelovanje u Drugoj HMNL, u natjecateljskoj
godini 2017/18. iznosi za svaki klub 5.000,00 kn za natjecateljsku godinu.
Članarina se odnosi na seniorsku momčad, mladež i natjecanje HNK za mali
nogomet. Članarina od 5.000,00 kn se uplaćuje županijskom nogometnom
savezu koji vode financijsko poslovanje pojedine skupine Druge HMNL i to u
dva puta, 2.500,00 kn prije početka prvog dijela natjecanja i 2.500,00 kn prije
početka drugog dijela natjecanja
4. Članarina klubova za sudjelovanje u natjecanju mladeži skupine zapad u
natjecateljskoj godini 2017/18. iznosi za svaki klub 2.000,00 kn za
natjecateljsku godinu. Članarina se odnosi na juniorsku i kadetsku momčad.
Članarina od 2.000,00 kn se uplaćuje županijskom nogometnom savezu koji
vodi financijsko poslovanje skupine zapad i to prije početka natjecanja
5.
Financijsko poslovanje Druge HMNL skupina Sjever, Istok i Jug i mladeži
skupine Zapad vode županijski nogometni savezi i to: skupina Zapad - NS
Primorsko-goranske županije, skupina Sjever- Zagrebački nogometni savez,
skupina Istok - NS Osječko-baranjski, skupina Jug - NS Splitsko-dalmatinski
6.
Prihodi od članarina klubova i kazni, licenci za službene osobe i ostali
eventualni prihodi iz natjecanja Druge HMNL, prihodi su ŽNS-a koji vodi
financijsko poslovanje, te se iz tih prihoda podmiruju troškovi natjecanja,
uključujući i naknade za vodstvo natjecanja.

7. Odluka stupa na snagu danom se danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:

Predsjednik:

Zagreb, 12. 09. 2017.

Davor Šuker, v.r.

