-

KOMISIJA ZA MALI NOGOMET
I NOGOMET NA PIJESKU

NATJEČAJ
Broj: T.K./200-09/297.
Zagreb, 29.09.2019.

Komisija za mali nogomet I.O. HNS-a je temeljem članka 40. Pravilnika o radu I.O. HNS-a i njegovih tijela
objavljuje:

Natječaj
Raspisuje se natječaj za prijavu domaćina organizacije završnice Hrvatskog nogometnog kupa u malom
nogometu (F 4), koji će se održati u periodu: 20 i 21. prosinac 2019. godine. (petak i subota).
Završnicu HNKMN (F 4) igraju četiri najbolja plasirana kluba u natjecanju HNK u malom nogometu, prema
konačnoj tablici uspješnosti klubova koju vodi povjerenik natjecanja HNK u malom nogometu.
Domaćin organizacije završnice mora osigurati sljedeće uvjete za odigravanje utakmica po navedenom planu:
1. SPORTSKU DVORANU I TERMINE U SPORTSKOJ DVORANI:
20.12.2019. godine (petak), sportska dvorana od 15:00-23:00 sati
1. Početak 1. utakmice polufinala u 17:30 sati (satnica se može pomaknuti zbog TV prijenosa)
2. Početak 2. utakmice finala u 20:15 sati (satnica se može pomaknuti zbog TV prijenosa)
21.12.2019. godine (subota), sportska dvorana od 15:00-21:00 sati
1. Planirani početak finalne utakmice u 18:00 sati (satnica se može pomaknuti zbog TV prijenosa)
2. Proglašenje pobjednika i podjela nagrada u 20:00 sati (satnica se može pomaknuti)
Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku odrediti će termin i način ždrijebanja protivnika polu završnice
HNK u malom nogometu.
Domaćin treba dostaviti ugovor o zakupu sportske dvorane za navedene termine završnice HNKMN.
2. SMJEŠTAJNI KAPACITETI I KONFERENCIJSKA DVORANA
Smještajni kapaciteti: Ponude za momčadi moraju biti dostavljeni u kandidaturi.
Petak, 20.12.2019. od 12:00 sati, smještaj sa punim pansionom (hotel, ručak, užina, večera i doručak i to jedan
puni pansion za 21 osobu po klubu) za sva četiri kluba sudionika ½ finala.
Subota, 21.12.2019. smještaj sa punim pansionom (hotel, ručak, večera i doručak i to jedan puni pansion za 21
osobu po klubu) za oba dva kluba sudionik finala.
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Smještaj ne smije biti udaljen više od 10 kilometara od sportske dvorane igranja, najmanje kategorije 3*,
osiguran parkirališni prostor, jednokrevetne i dvokrevetne sobe i to 7 x 1/1 i 7 x 1/2 za svaki klub.
Dvorana za sastanke: Osigurati dvorana za sastanke za 20-30 osoba u sklopu dvorane ili objekta gdje će biti
smještene službene osobe ili slično u mjestu odigravanja završnice HNKMN.
3. OSIGURAN DOLAZAK SLJEDEĆIH SLUŽBENIH OSOBA
Domaćin treba dostaviti ugovor sa hotelom za smještaj (šest jednokrevetnih i četiri dvokrevetnih soba u mjestu
održavanja završnice za službene osobe navedene u natječaju.
Četvrtak, 19.12.2019., od 18:00 sati, do nedjelje, 22.12.2019., do 10 sati, smještaj sa punim pansionom za 2
osobe iz HNS-a – zaduženi za organizaciju završnice.
Petak, 20.12.2019., od 13:00 sati, počevši od ručka do nedjelje, 22.12.2019., do 10 sati, zaključno s doručkom
smještaj sa punim pansionom za ostale službene osobe.
Na turniru će biti nazočni prijedlogom Komisije za mali nogomet i odobrenjem HNS-a:
Dvije osobe iz HNS-a za provedbu završnice, Povjerenik za natjecanje završnice HNKMN, povjerenik za
određivanje sudaca, disciplinski sudac, delegat (i) i osam sudaca.
Raspored dolaska i odlaska svih službenih osoba i vodstva natjecanja dobiti će se sedam dana prije početka
natjecanja.
4. PLAĆANJE TROŠKOVA I TAKSI
Smještaj punog pansiona, takse i troškove puta za sve službene osobe (delegati i suci) snosi domaćin organizacije
HNKMN prema rasporedu dolaska i odlaska iz točke tri ovog natječaja.
Smještaj punog pansiona i troškove puta za vodstvo natjecanja (povjerenik natjecanja, povjerenik za suce i
disciplinski sudac) snosi domaćin organizacije HNKMN prema rasporedu dolaska i odlaska iz točke tri ovog
natječaja.
Domaćin natjecanja uzima cjelokupni prihod od ulaznica, te snosi odgovornost za bilo kakvu štetu i oslobađa
Hrvatski nogometni savez od odgovornosti. Organizator osigurava snimanje svih utakmica.
5. UVJETE KOJE MORA ZADOVOLJAVATI ORGANIZATOR DOMAĆINSTVA HNKMN
Infrastrukturni uvjeti: Sve utakmice HNKMN (F 4) se igraju u sportskoj dvorani koja obavezno ima
PROCJENU SIGURNOSTI MUP- RH i koja u svemu odgovara propisima "Pravila igre za mali nogometFutsal", s najmanje 1000 sjedećih mjesta, koja je grijana ima četiri svlačionice za momčadi, 2 sudačke
svlačionice (od toga jedna sudačka svlačionica za eventualnog ženskog suca), ured HNS-a, uređena prostorija
za doping kontrolu, odvojeni središnji dio tribine sa sjedalicama za 25 uzvanika, osigurana parkirališna mjesta
za svaku momčad - (autobus i dva osobna ili kombi vozila), osigurana parkirališna mjesta za VIP goste, TV
kamione i vozila, sanitarni prostor za gledatelje, riješeni parkirališni prostor za gledatelje.
Organizacijski uvjeti: Osigurano liječničko osoblje sa kolima HMP, zaštitari i redari po procjeni nadležnog
MUP-a, razglas, semafor, osoba osposobljena za rukovanjem istog, 2 osobe za brisanje parketa po utakmici s
odgovarajućim priborom, snimanja utakmica seniora s kamerom HDD rezolucije, mogućnost fizičkog odvajanja
navijača na utakmicama koje po procjeni mogu biti rizične, osigurane uvjete za pranje dresova maksimalne
cijene 30,00 kuna po kilogramu, mogućnost treninga u dvorani maksimalne udaljenosti 20 kilometara od
smještaja, a koje troškove snosi sam klub koji koristi trening.
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Internet vezu u sportskoj dvorani i uredu HNS-a. Osigurati sve uvijete za vođenje utakmica u Comet sustavu.
Poštivati pravilnik o nogometnim natjecanjima, propozicije natjecanja i sve prijedloge komisije za mali nogomet
i nogomet na pijesku i odluke I.O. HNS-a
Protokol: Način podjele nagrada razrađuje HNS. Domaćin organizacije natjecanja treba osigurati povišene
klupe za slikanje, voditelja programa, mažoretkinje ili hostese i dr. Sve nastale troškove za navedeno snosi
domaćin organizacije završnice HNKMN (finale 4).
6. MEDIJI I OGLAŠAVANJE
Hrvatski nogometni savez zadržava pravo na oglašavanje svakog dijela prostora za oglašavanje. Domaćin može
zatražiti od Organizatora zahtjev za promocijom određenih sponzora a iste može istaknuti u dvorani samo uz
pismenu suglasnost Organizatora (HNS).
7. OSTALO
Nagrade (medalje, pehare, plakete i dr.), dio promo materijala (natpis za slikanje), natpisi oznaka po dvorani i
akreditacije, kao i pripremu za plakate osigurava Hrvatski nogometni savez.
U natječaju, ponuđač (DOMAĆIN ORGANIZACIJE) može dati i povoljnije uvjete od ovih koji su navedeni.
Hrvatski nogometni savez participira u dijelu troškova organizacije HNKMN, po odluci I.O. HNS-a u iznosu od
50.000,00 kuna, a HNTV kao partnerska kuća u iznosu od 20.000,00 kuna.
Rok za podnošenje kandidature je 15.11.2019. godine, a ponude se dostavljaju na adresu: Hrvatski nogometni
savez, Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku, Ulica grada Vukovara 269 A, 10000 Zagreb s naznakom:

„NE OTVARAJ“
«ZA NATJEČAJ, HRVATSKI NOGOMETNI KUP U MALOM NOGOMETU»

HNS odlučuje o najboljem ponuđaču, te ima mogućnost ponavljanja natječaja ako ne bude ponuda, ako ponuđači
ne zadovolje navedene uvijete ili samostalnog odlučivanja o dodjeli organizacije domaćinstva završnice PH
kadeta ili juniora. Sve ostale informacije možete dobiti: Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku, tajnik
komisije za mali nogomet I.O. HNS-a 098 212-812.

Tajnik Komisije za mali nogomet
i nogomet na pijesku I.O. HNS-a
Romeo Čižmešija

Predsjednik Komisije za mali nogomet
i nogomet na pijesku I.O. HNS-a
Ile Topuzović s . r.

