Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 15. 10. 2018.
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P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA PRVE HRVATSKE MALONOGOMETNE LIGE ZA ŽENE
ZA NATJECATELJSKU 2018/2019. 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 2017/18, sudionici u natjecanju su sljedeći klubovi:
MNK „Alumnus futsalFer“ Zagreb
ŽNK „ Ombla“ Dubrovnik
MNK „ Mc Plus“ Donji Stupnik“
MNK „ Meteora Futsal“ Zagreb
MNK „ Mirlović Zagora“ Mirlović Zagora
MNK „ Siscia Sisak“ Sisak
MNK „ Super Chicks“ Poličnik
ŽNK „ Viktorija“ Slavonski Brod

Članak 2.
Natjecanjem Prve hrvatske malonogometne lige za žene (u daljnjem tekstu: 1.
HMNLŽ) rukovodi Komisija za mali nogomet I.O. HNS-a.
Članak 3.
Natjecanje se odigrava u dva dijela, turnirski i doigravanje (Play off) u kojem
sudjeluju četiri najbolje plasirana kluba nakon odigranih svih turnira.
Prvi dio: igra se jednokružnim bod sustavom (14 kola) raspored utakmica određuje
se ždrijebom natjecateljskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice, s time da
prvoplasirani klub iz natjecateljske godine 2017/2018. ima pravo izbora natjecateljskog
broja.
Drugi dio: Doigravanje (Play off)
- (½ finala), igra se po jednostrukom kup sustavu, protivnici su 1-4 2-3, a bolje
plasirani klub iz prvog dijela natjecanja je domaćin.
- (finale), igra se po jednostrukom kup sustavu, protivnici su pobjednici iz ½ finalnih
susreta, a bolje plasirani klub iz prvog dijela natjecanja je domaćin.
- (utakmica za treće mjesto), igra se po jednostrukom kup sustavu, protivnici su
izgubljeni iz ½ finalnih susreta, a bolje plasirani klub iz prvog dijela natjecanja je domaćin.
U slučaju da dva ili više kluba ostvare identičan plasman nakon natjecanja (9. kola)
primjenjuju se odredbe iz članka 39. ovih Propozicija.
Natjecanje 1. HMNLŽ za natjecateljsku godinu 2018/2019. počinje najranije
01.12.2018. (1. kolo), a završava najkasnije 24. 02. 2018. godine, sukladno kalendaru
natjecanja.
Članak 4.
Sve utakmice 1. HMNLŽ igraju se u pravilu petkom, subotom i nedjeljom s tim da
se početak utakmice može zakazati između 10:00 i 21:00 sati.
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima odobriti izmjenu dana i
satnice odigravanja pojedinih utakmica, ali najkasnije prije odigravanja utakmica

slijedećeg turnira, osim ako Komisija za mali nogomet iz opravdanih razloga ne odluči
drugačije.

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 5.
Organizaciju utakmica provodi domaćin organizacije turnira i obvezan je brinuti o
uspjehu organizacije svih utakmica na turniru.
Domaćin organizator turnira isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom
i nakon svih utakmice na turniru i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta,
te može biti kažnjen u skladu s odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
U slučaju nastanka štete, organizator turnira oslobađa Komisiju za mali nogomet
HNS-a i Hrvatski nogometni savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom
utakmice.
Organizator turnira obvezan je utakmicu snimiti s dvije HD kamere prema odluci
Komisije za mali nogomet I.O. HNS-a, te jedan DVD predati delegatu neposredno nakon
završetka utakmice. Obvezno je snimanje i poslije utakmice, pozdrav igračica obje ekipe
i službenih osoba, sve dok ne napuste parket. U slučaju nepridržavanja odredbi naprijed
navedenog klub mora biti kažnjen sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Organizator turnira obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i licenciranu
osobu za pisanje zapisnika i izvještaja sa utakmice 1. HMNLŽ u aplikacijskom sustavu
COMET HNS.
Organizator turnira dužan je osigurati sportsku dvoranu za zagrijavanje momčadi
30. minuta prije početka utakmice.
Organizator turnira dužan je osigurati razglas i najaviti igračice i stručni stožer obje
ekipe prije početka utakmice.
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su
pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju turnira.
Članak 6.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti organizatora turnira o
vremenu dolaska u mjesto, odnosno ispred dvorane.
Organizator turnira je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca,
delegata i ekipa, po dolasku, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja dvorane
odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Organizator turnira je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati
liječničku službu i vozilo hitne medicinske pomoći ili adekvatno zamjensko vozilo.
Ako delegat utvrdi da je organizator 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, 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.
Organizator turnira 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 7.
Sve utakmice 1. HMNLŽ 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.

Organizator turnira je dužan 30 (trideset) dana prije početka natjecanja prijaviti
Povjereniku za natjecanje dvoranu i termine igranja utakmica.
Organizator turnira mora imati dokaz o posjedu sportskog objekta (dvorane).
Smatra se da organizator turnira 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 organizira turnir. 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 nogomet na pijesku I.O HNS a i
određuje kriterije sukladno pravilima HNS a.
Članak 8.
Za odigravanja utakmica 1. HMNLŽ organizator turnira obvezan je osigurati tri (3)
ispravne lopte Karakteristike lopte moraju biti prema „Pravilima igre za mali nogomet –
Futsal“.,a sukladno Pravilu 2.
Članak 09.
Organizator turnira obvezan je osigurati nosila i četiri osobe za iznošenje
ozlijeđenih igračica izvan terena za igru.
Članak 10.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, na klupi se
mogu nalaziti sljedeće licencirane službene osobe:
●
●
●
●
●
●

liječnik s položenim stručnim ispitom (obvezan isključivo na strani domaćina.)
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.
trener (m/ž), uz obvezno posjedovanje licence HNS-a, (obvezan na obje strane,
odjeven u odijelo s košuljom ili u službenoj sportskoj opremi (duge hlače,
trenirka, majica i sportska obuća) s istaknutim logotipom kluba.
pomoćni trener (m/ž), uz obvezno posjedovanje licence HNS-a, odjeven u
odijelo s košuljom ili u službenoj sportskoj opremi (duge hlače, trenirka, majica
i sportska obuća) s istaknutim logotipom kluba.
fizioterapeut u sportskoj opremi (duge hlače, trenirka, majica i sportska obuća)
s oznakama kluba
rezervne igračice (najmanje 3, najviše 9) (odjevene u sportsku opremu s
obučenim markerom kojeg daju igračici koju mijenjaju u igri).

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

dežurni liječnik s posebnom oznakom i 2-4 osobe uz nosila, posebno označene
za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
ukoliko je potrebno, dodavači lopte odjeveni u opremu različite boje od svih
sudionika.
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 ekipa i sportske iskaznice igračica, kao i obveznu dozvolu za rad trenera i
fizioterapeuta. Predstavnik kluba sudjeluje u utvrđivanju identiteta igračica, u
upisivanju podataka u zapisnik utakmice i potpisivanje zapisnika.
Samo jedna osoba smije stajati na nogama i sudjelovati u vođenju ekipe.

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.
Igračice 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 igračicama koje su u tom trenutku
igrale sjesti na klupu za pričuvne igračice uz službene osobe dok sve pričuvne igračice
moraju uči u teren za igru unutar tehničkog prostora.
U slučaju da sa klupe za pričuvne igračice bude odstranjena bilo koja službena
osoba ili isključena pričuvna igračica isti podliježe „Pravilima igre za mali nogomet Futsal“., a sukladno Pravilu 12.

Članak 11.
Prije otvaranja dvorane pred početak utakmice, organizator turnira obvezan je
izvjesiti na vidno mjesto zastavu Republike Hrvatske i zastavu eventualnih sponzora 1.
HMNLŽ koju je isti dužan dostaviti klubovima. Za vrijeme odigravanja utakmice
organizator turnira 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.
Organizator turnira 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 12.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igračica, službenih osoba, članova,
navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
PRAVO NASTUPA IGRAČICA
Članak 13.
Pravo nastupa na utakmicama imaju sve pravilno registrirane igračice upisane u
aplikacijski sustav COMET HNS a koje su u kalendarskoj godini u kojoj se igra utakmica
navršile ili će navršiti 16 godina života i koje su stekle pravo nastupa na prvenstvenim
utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS. Ukoliko
igračica na dan odigravanja utakmice nije navršila 16 godina života, može nastupiti
ukoliko joj je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za seniorsku ekipu. Odobrenje
se mora ovjeriti u nadležnom županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od
dana izdavanja.
Na utakmicama Prve HMNLŽ mogu nastupiti samo one igračice koji su proglašeni
zdravstveno sposobne, 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. Ako liječnik proglasi igračice zdravstveno sposobnom za određeno
vrijeme, kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u
sportsku iskaznicu, a igračica može nastupati od dana upisa pregleda do dana kada ističe
određeno vrijeme upisa sposobnosti.
Igračice koje nisu liječnički pregledane, odnosno koje nisu obavili liječnički pregled
u određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igračice kojima
liječnički pregled nije upisan u iskaznicu, a delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu
potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu, ne može nastupiti na utakmici. Igračice koje
nemaju 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 pojedine igračice i vrijedi najduže 15
dana od dana izdavanja.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igračice koje 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, igračice izdržavaju na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.
Nakon kraja prvog dijela prvenstva (9. kola) brišu se opomene igračica (žuti
kartoni), te se ne prenose u daljnje natjecanje, ako ga ima. Disciplinski sudac obvezan je
pismeno izvijestiti klub o igračicama koje su pod automatskom kaznom, a klubovi su
obvezni disciplinskog suca izvijestiti o broju opomena igračica koje se tijekom prvenstva
registrira za klub.
Povjerenik za natjecanje obvezan je, temeljem uvida u zapisnik, odmah, a prije
nove 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 čija je igračica nastupila s tri opomene.
Klub 1. HMNLŽ može započeti utakmicu ako ima 8 (osam) prisutnih, sposobnih
igračica za nastup u sportskoj opremi, koje se upisuju u zapisnik. Utakmica može započeti
s manje od osam (8) igračica, najmanje tri (3) ali klub podliježe Disciplinskom pravilniku
HNS-a. Igračice koje nemaju pravo nastupa na toj utakmice ne računaju se u potreban
broj igračica.
Svaki klub u natjecanju 1. HMNLŽ obavezan je utakmicu igrati sa svojom najboljom
ekipom.
Članak 14.
U natjecanju 1. HMNLŽ, dopušten je nastup dvije (2) igračice strane državljanke na
utakmici.
Igračicama iz prethodnog stavka ne smatraju se igračice koje imaju dvojno
državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko ili igračica s državljanstvom države članice
Europske unije ili Europskog ekonomskog prostora.
Igračice koje su upisane u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije
nastupila ukoliko nije ušla u igru.
Članak 15.
Na svim prvenstvenim utakmicama može biti prijavljeno do devet (9) zamjenskih
igračica prema „Pravilima igre za mali nogomet -Futsal“ „sukladno Pravilu 3., broj zamjena
nije ograničen.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 16.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje Prve HMNLŽ određuje
delegata, s lista delegata utakmica Prve i Druge HMNL, 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 obavezan 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, DVD snimljene utakmice, izvješće o “Fair
play“-u i obračune naknada i troškova službenih osoba, dostaviti Povjereniku za
natjecanje 1. HMNLŽ odmah nakon odigrane utakmice.

Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim
predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je obvezan voditi računa da predstavnici medija imaju osigurane uvjete za
rad i dobiju potrebne informacije o sastavima ekipa 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 odmah 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 ili drugi sudac.
Delegati su na utakmicu dužni doći primjereno odjeveni u odijelu s košuljom.
Ukoliko na utakmice ne dođe delegat, njegove obveze preuzima sudac utakmice.
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se ispunjava zapisnik o odigranoj
utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio HNS.
Ako se iz opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u aplikacijskom
sustavu Comet, organizator turnira je obvezan 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 18.
Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje Povjerenik za određivanje sudaca
Prve hrvatske malonogometne lige za žene.
Utakmicu sude 2 suca. Na dvije bočne strane terena po (1) jedan. 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 19.
Suci su obvezni u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik
svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igračica i nogometnih
djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Članak 20.
Prvenstvene utakmice sude suci sa liste sudaca za mali nogomet-Futsal u
natjecateljskoj godini 2018/19., 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:

-

ako nije došao 1. sudac, ulogu 1. suca preuzima 2. sudac. Ako u publici bude netko
prisutan od sudaca koji se nalazi na listi suđenja, on preuzima ulogu 2. suca.
Ako na utakmicu ne dođu suci, 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 jedinstvenoj listi za suđenje Prve i Druge HMNL) suditi
utakmicu, a on si odabire ostale suce iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički
upisati.
Članak 21.
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 22.
Suci nisu odgovorni za bilo kakav oblik ozlijede igračica, 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 23.
Prvenstvene utakmice 1.HMNLŽ 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 odmah dostaviti Povjereniku za natjecanje 1.HMNLŽ.
Članak 24.
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 25.
Organizator turnira mora imati vlastitu dvoranu ili ugovorom sa vlasnikom
dvorane 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 1,5 metra od linija terena (preporuča se 3 metra) zaštićenu
mekšim materijalom koji osigurava da se igrač ne ozlijedi o istu
klupe za momčadi s najmanje 15 mjesta i odvojeni stol za delegata utakmice i
trećeg suca s 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 26.
Organizator turnira 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 27.
Organizator turnira 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,
službeni predstavnici klubova,
rukovoditelj osiguranja kluba organizatora turnira,
predstavnik domaćina, organizator turnira.

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 28.
Organizator turnira dužan je osigurati prostoriju za eventualnu konferenciju za
novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju licencirani treneri
obje momčadi, te po jedan igračica iz svake momčadi koji je nastupila na utakmici.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 29.
Suspendirana ekipa ne može nastupiti na prvenstvenoj utakmici sve dok traje
suspenzija.

TRENERI
Članak 30.
Treneri i pomoćni treneri mogu obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama
samo ako imaju dozvolu za rad (licencu) izdanu od Komisije nogometnih trenera HNS-a.
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. Treneri ne mogu nastupiti kao igrači na prvenstvenim utakmicama svojih
klubova, niti za druge klubove istog stupnja natjecanja.
ŽALBA
Članak 31.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom
stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se pisanim putem najaviti odmah od odigravanja
utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, odmah nakon odigrane
utakmice, dokazom o uplaćenoj pristojbi.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije prije odigravanja
slijedeće utakmice.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.
PRISTOJBA NA ŽALBU
Članak 32.
Visina pristojbe na žalbu je jednaka kao u natjecanju Druge HMNL.
Pristojbe se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Članak 33.
Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u
postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.
Članak 34.
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 jednog (1) 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 35.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice
po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfait), 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 36.
O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi, igračice, treneri ili ostali
nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac 1.HMNLŽ, na osnovu
odredaba Disciplinskog pravilnika HNS-a.
POPUNJAVANJE LIGE
Članak 37.
1. HMNLŽ u natjecateljskoj godini 2018./2019. imat će 9 klubova. Na kraju
natjecateljske godine 2018/2019. na završnoj tablici nakon odigranog prvenstva 09 kola,
ligu napušta izravno posljednje plasirani klub, dok pretposljednje plasirani klub igra
dodatne kvalifikacije s drugoplasiranim iz dodatnog kvalifikacijskog natjecanja za ulazak
u 1. HMNLŽ.
Članovi 1. HMNLŽ u natjecateljskoj godini 2019/2020. postaju:
-

Pobjednik, te drugoplasirani i trećeplasirani klub iz dodatnog kvalifikacijskog
natjecanja za ulazak u 1. HMNLŽ
Pobjednik kvalifikacija između četvrto plasiranog kluba iz dodatnog
kvalifikacijskog natjecanja iz natjecateljske godine 2018/2019. i osmo plasiranog
kluba u natjecateljskoj godini 2018/2019.

U dodatnom kvalifikacijskom natjecanju može sudjelovati klub samo u slučaju da
ispunjava uvjete iz licenciranja klubova 1. HMNLŽ, ukoliko isti budu objavljeni u Glasniku
HNS-a. Ukoliko ne ispunjava zadane uvjete sudjeluje prvi idući klub na završnoj tablici,
zaključno s trećeplasiranim klubom.
Ako ne bude dodatnog kvalifikacijskog natjecanja za ulazak u 1. HMNLŽ u
natjecateljskoj godini 2019/20. ili ne bude klubova koji ispunjavaju uvjete za ulazak u 1.
HMNLŽ, u 1. HMNLŽ ostaje osmo plasirani klub u natjecateljskoj godini 2019/20. Iznimno,
ukoliko se na drugi način ne bi mogla popuniti 1. HMNLŽ da broji 12 klubova, u 1. HMNLŽ
može ostati i deveto plasirani klub iz natjecateljske godine 2018/19.
Članak 38.
Ako se iz bilo kojih razloga prije ili u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini
2018/2019. pojavi prazno jedno ili više mjesta, 1. HMNLŽ se ne popunjava.

UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 39.
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
Plasman klubova u završnoj tablici od 5. - 9. mjesta određuje se temeljem rezultata iz
prvog dijela prvenstva (9. kola).
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. 9. 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. Ako 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 utvrđuje predstavnike HNS-a za
UEFA natjecanja.
SUDJELOVANJE KLUBOVA U MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA
Članak 40.
Ukoliko UEFA organizira natjecanje malonogometnih klubova za žene, u takvo
natjecanje obavezno se uključuje:
●
prvak prvenstva 1.HMNLŽ sudjeluje u UEFA futsal Kupu, a klub koji zauzima
drugo mjesto u prvenstvu, sudjeluje u eventualnim UEFA natjecanjima.
U svim ostalim slučajevima koji nisu naznačeni primjenjivat će se odredbe iz odluka
UEFA-e.
PRAVA I OBVEZE IZ NATJECANJA
Članak 41.
Na svim prvenstvenim utakmicama 1.HMNLŽ prodaju se ulaznice koje samostalno
tiska organizatori domaćinstva turnira prema svojim potrebama.
Prihode od ulaznica, reklama, oglasa i drugih marketinških akcija na prvenstvenim
utakmicama 1.HMNLŽ ubire organizator turnira.
0rganizator domaćin turnira, dobiti će financijsku pripomoć od HNS za plaćanje svih
nastalih troškova i taksi službenih osoba i vodstva natjecanja, temeljem odluke I.O. HNS-a
na žiro račun organizatora domaćinstva, a sve sukladno ugovoru između organizatora
domaćinstva turnira i HNS-a.
Članak 42.
Organizator turnira podliježe obveznom plaćanju sljedećih troškova:

a) sucima utakmice putne troškove, naknadu za suđenje prema odluci IO HNS-a u
roku od 15 dana od dana odigravanja utakmice i smještaj sa punim pansionom.
b) delegatu utakmice putne troškove, naknadu prema odluci IO HNS-a u roku od 15
dana od dana odigravanja utakmice i smještaj sa punim pansionom.
c) Vodstvu natjecanja putne troškove i smještaj sa punim pansionom.
d) Ostale putne troškove, i smještaj sa punim pansionom, službenih osoba, ako ih
bude bilo.
e) Ako organizator turnira ne dokaže da je izvršio svoje obveze prema svim
službenim osobama u predviđenom roku, povjerenik natjecanja će prijaviti
Organizatora turnira disciplinskom sucu.
Svi klubovi 1. HMNLŽ podlijeću plaćanju novčanih kazni po konačnim odlukama
Disciplinskog suca 1.HMNLŽ za igračice, djelatnike i članove svog kluba.
TV PRIJENOSI
Članak 43.
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 2018./19.
Klubovi ili organizator turnira 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 organizator turnira su obvezni pridržavati se odredbi Pravilnika o načinu
korištenja medijskih i promotivnih prava HNS-a
U slučaju kršenja ovih odredbi, klubovi organizator turnira 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 44.
Prvoplasirani klub prvenstva 1.HMNLŽ 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 25 zlatne medalje, koje se dodjeljuju
igračicama, 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 25 srebrne medalje, koje se dodjeljuju igračicama, trenerima,
liječnicima, fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba prema pismenom prijedlogu
kluba.
Trećeplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo na kojem se upisuje
njegovo ime i 25 brončane medalje, koje se dodjeljuju igračicama, 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 ima
najveći broj postignutih zgoditaka u prvom dijelu natjecanja, a najbolja fair-play ekipa je
ona koja ima najbolji prosjek bodova u prvenstvu prvog dijela natjecanja.

Službenim osobama (sucima i delegatima) na utakmicama posljednje odigranog
turnira pripada odgovarajuće obilježje HNS-a (plakete).
Protokol za organizaciju turnirskih utakmica utvrđuje Komisija za mali nogomet
HNS-a. Svi sudionici turnirskih utakmica dužni su u cijelosti poštivati odredbe protokola.
OPREMA EKIPA
Članak 45.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je
prijavljena prije početka natjecanja. Svi klubovi 1. HMNLŽ 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.
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. Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.
Vratarka mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova
njegovih suigračica, igračica suparničke ekipe i sudaca.
Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igračica u Zapisniku o
utakmici, prema „Pravilima igre za mali nogomet-Futsal“ ,a sukladno Pravilu III.
Na dresu i gaćicama ekipe za vrijeme utakmice treba biti istaknut službeni logotip
kluba.
Klubovi su obvezni osigurati markere različitih boja od sportske opreme za
pričuvne igračice, koje uručuju igraču koji izlazi iz igre prilikom zamjene.
Igračice svake ekipe 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.
Igračice koje nastupaju na prvenstvenim utakmicama obvezne su na desnom
rukavu dresa imati oznaku – logo eventualnog sponzora 1.HMNLŽ. 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 46.
Tijela natjecanja su:
•
•
•
•

Povjerenik za natjecanje,
Povjerenik za određivanje sudaca,
Disciplinski sudac,
Komisija za žalbe malog nogometa

POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 47.
Povjerenik za natjecanje:
●

ima nadzor nad natjecanjem u 1.HMNLŽ,

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

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.
određuje delegate s Liste delegata,
registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u
prvom stupnju,
vodi tablicu natjecanja,
vodi evidenciju opomena igračica 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 1.
HMNLŽ,
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 1.HMNLŽ neophodnih za odvijanje
natjecanja, podnosi prijave protiv sudionika natjecanja. 1.HMNLŽ 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.

POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA
Članak 48.
Povjerenik za određivanje sudaca:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke
problematike,
određuje suce za utakmice s liste za suđenje
vodi brigu o suđenju na svim utakmicama 1. HMNLŽ,
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,
nakon završetka natjecanja izrađuje i daje izvješće o suđenju,
obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela HNS.
usko surađuje s Komisijom za mali nogomet, dostavljajući sve potrebno za
nesmetano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije.

DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 49.
Disciplinski sudac:
●

●
●

rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi 1. HMNLŽ,
njihove igračice, treneri, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju 1.
HMNLŽ, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom i Kriterijima za djelovanje
disciplinskog suca,
podnosi izvješće Komisiji za mali nogomet 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 MALOG NOGOMETA
Članak 50.
Komisija za žalbe 1. HMNLŽ rješava u drugom stupnju žalbe na odluke Povjerenika
za natjecanje i Disciplinskog suca.
Poslove iz nadležnosti Komisije za žalbe 1. HMNLŽ obavlja Komisija za žalbe 1.
HMNL.
Žalba na odluke Povjerenika za natjecanje dostavlja se u roku predviđenim
člankom 34. 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 51.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja,
odluke organa natjecanja kao i načela Fair Play-a.

Članak 52.
Na turnirima čije propozicije nisu odobrili ŽNS/ZNS te ujedno nisu dobili
suglasnost za održavanje istog turnira zabranjuje se nastup svim igračicama koje su
registrirane za malonogometne klubove 1. HMNLŽ. Ukoliko je turnir dobio pismeno
odobrenje nadležnog nogometnog saveza, igračica registrirana u 1. HMNLŽ može
nastupiti na tom turniru samo ako dobije pismeno odobrenje matičnog kluba.
KAZNENE ODREDBE
Članak 53.
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to
odgovorni klubovi, igračice, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.
Članak 54.
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 55.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog
saveza, a između sjednica Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O HNS-a.
Članak 56.
Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O HNS-a mora poduzeti mjere
i pokrenuti disciplinski postupak, ako je ostvarena sumnja na regularnost utakmice i
doping prekršaja.

Članak 57.
Ove Propozicije stupaju na snagu osmog dana od dana objave u službenom
glasilu Hrvatskog nogometnog saveza.
Broj:
Opatija, 15. 10. 2018.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.

