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Temeljem članka 41. Propozicija kadeta i juniora liga na razini nogometnih središta HNS u natjecateljskoj godini 2017/18.
Natjecateljska komisija HNS je na sjednici održanoj 23. 04. 2018. donijela
ODLUKU
O NAČINU ODIGRAVANJA KVALIFIKACIJA ZA POPUNU PRVE HNL ZA JUNIORE
U NATJECATELJSKOJ GODINI 2018./19.
TERMINI:

- 06.06., 10.06. i 13.06.2018.
- izvlačenje parova pretkola i završnice biti će obavljeno na sjednici Natjecateljske komisije HNS-a uz prisustvo svih pet (5) tajnika
Središta HNS-a
- rok za prijavu zainteresiranih klubova je 25.05.2018.
MJESTO ODIGRAVANJA:
- neutralni teren sukladno odluci Povjerenstva
SUDIONICI:
- najuspješniji klubovi sudionici liga središta HNS na temelju osvojenih bodova
- klubovi čija se momčadi natjecala u Prvoj HNL za juniore 2017./18. nema pravo sudjelovanja u kvalifikacijama
- uz ostvareni sportski plasman sudjelovati mogu samo klubovi čija seniorska momčad sudjeluje u redovitom natjecanju najmanje
Treće HNL.
- klubovi koji u cijelosti ispunjavaju uvjete iz Propozicija PRVE HNL za juniore
- klubovi koji se prijave za kvalifikacije, te ukoliko kroz kvalifikacije ostvare plasman u Prvu HNL ne mogu odustati od igranja u
Prvoj HNL u sezoni 2018/2019.Klubovi koji ostvare plasman a odustanu od natjecanja u Prvoj HNL pasti će stupanj niže u odnosu na
stupanj u koje su igrali u sezoni 2017./2018.
- ukoliko najuspješniji klub na temelju osvojenih bodova ne želi sudjelovati u kvalifikacijama može ga zamijeniti drugoplasirani.
Klubovi čija je momčad juniora u natjecateljskoj godini 2017./18. igrala Prvu HNL za juniore ne ulazi u obzir kod utvrđivanja rang
liste uspješnosti
SUSTAV ODIGRAVANJA:
- jednostruki kup sustav – pretkolo – polufinala – pobjednici polufinalnih utakmica ostvaruju direktan plasman u Prvu HNL, a
poraženi klubovi iz polufinala igraju dodatnu utakmicu za plasman u Prvu HNL
- kvalifikacije se smatraju nastavkom natjecanja te igrači prenose akumulirane opomene odnosno zabrane igranja, a službene osobe
zabranu obavljanja funkcije
- obveza je Povjerenika liga središta HNS-a pri prijavi kluba u natjecanje dostaviti stanje akumuliranih opomena, odnosno zabrana
igranja i/ili obnašanja funkcije Povjerenstvu za provođenje kvalifikacija
VODSTVO NATJECANJA:
- Povjerenstvo natjecanja u sastavu:
Neven Šprajcer, predsjednik
Josip Brezni, član
Damir Stipković, član
- povjerenik za suđenje: Ivan Košutić
- disciplinski sudac: Alen Klakočer
- klubovi imaju pravo ulaganja žalbe na utakmicu pisanim putem Komisiji za Žalbe HNS-a u roku od 3 (tri) sata od završetka odnosne
utakmice uz uplatu propisane takse sukladno Odluci o pristojbama
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NAKNADE SLUŽBENIM OSOBAMA:
- sudac utakmice 200,00 kn, pomoćni suci 150,00 kn, četvrti sudac 100,00 kn, delegat 150,00 kn.
NAPREDOVANJE U PRVU HNL ZA JUNIORE:
- tri najuspješnija kluba iz kvalifikacija.
ORGANIZACIJA UTAKMICA :
- Sve troškove organizacije utakmica i obroka za ekipe sudionike snosi HNS
- Troškove organizacije puta vezane za sudjelovanje u natjecanju snose klubovi sudionici
- Sve ostalo što nije propisano ovom Odlukom proizlazi iz Propozicija natjecanja Prve HNL za juniore.
Eventualne potrebe za izmjenom sustava odigravanja vezano za broj prijavljenih momčadi sudionika kvalifikacija u domeni su
Komisije za natjecanje Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza.

Zagreb, 24. 04. 2018.

BROJ 138 GODINA II

Predsjednik Natjecateljske komisije
Ante Vučemilović Šimunović, v.r.

31. LISTOPAD 2017., VARAŽDIN
ODGOVORNI UREDNIK - IVAN NOVAK

Hrvatski nogometni savezIUlica grada Vukovara 269 AI 10000 Zagreb I Hrvatska
tel: +385 1 2361 555 I fax: +385 1 2441 500 I e-mail: info@hns-cff.hr

Stranica 2 od 4

