Godina: XXIX

Datum: 20. 07. 2020.

Broj: 32

SADRŽAJ
NATJECANJA U 2019/20 NATJECATELJSKOJ GODINI
- Odluka o izmjenama Propozicija natjecanja završnice HNK
- Odluka o izmjenama Propozicija natjecanja završnice HT prve lige
- Odluka o izmjenama Propozicija natjecanja HNK za žene
- Odluka o izmjenama Propozicija natjecanja Prve HNLŽ

Izdaje: Hrvatski nogometni savez

Telefon: +385 1 2361 555

Ulica grada Vukovara 269 A, HR-10000 Zagreb Fax: +385 1 2441 500

Uređuje: Ured HNS-a
Odgovorni urednik: Vladimir Iveta

IBAN: HR25 2340009-1100187844
(PBZ)

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 20.
07. 2020. donio
ODLUKU
o izmjeni
Propozicija natjecanja završnog dijela
natjecanja za Hrvatski nogometni kup
.
Članak 1.
U Propozicijama natjecanja završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup
članak 45a mijenja se i glasi:
„Članak 45a
1. Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje u
natjecateljskoj godini 2019/20. za vrijeme trajanja epidemije Covid-19.
2. Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili
druge odluke koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka.
3. Utakmice Završnog dijela natjecanja za HNK odigravat će se bez gledatelja te uz
što manji broj nazočnih osoba na stadionu, što obuhvaća:
OGRAĐENI DIO IGRALIŠTA I TEREN ZA IGRU:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Momčadi: najviše do 23 igrača
Službene osobe na klupi (kućice): najviše po 6 licenciranih osoba
Službene osobe na dodatnoj klupi: najviše po 5 licenciranih osoba
Suci (4)
Sakupljači lopti: najviše 6
Osobe uz nosila: najviše 4
TV ekipa: 2 ili 4 kamermana + 2 tehnika
Fotoreporteri: 6 (iznimno + 1 HNS)
Tehnika - održavanje terena: 6.

NA GLAVNOJ TRIBINI:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Delegat i kontrolor: 2
KlubovI: najviše 50 osoba svaki klub
Službeni spiker, tehnika semafora, TV ekipa CROATEL, TV komentator, HR
2 + lokalni radio prema dozvoli: 15
PRESS loža: najviše 20 akreditiranih novinara
HNS: najviše 50 osoba
Doping kontrolora: 3
Pričuvni igrači i članovi stožera – najviše 10 po klubu (obavezno na
izdvojenom području na tribini)

U KRUGU STADIONA:
‐
‐
‐
‐
‐

VAR suci i tehničar: 3
Djelatnici kluba domaćina-tehničko osoblje: najviše 15
Redari-zaštitari: u pravilu do 40
Vozilo hitne pomoći: 3
TV ekipa-reportažna kola: najviše 15

4. Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke
mjere Stožera civilne zaštite RH i sukladno obveznim uputama Radne skupine HNS
za pripremu nastavka natjecanja.

5. Na utakmicama završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup mogu biti
imenovana do najviše dvanaest (12) zamjenskih igrača, koji mogu zamijeniti najviše
pet (5) igrača.
U slučaju da se igraju produžeci svaka momčad može obaviti još jednu dodatnu
zamjenu, s time da se dodatna zamjena može obaviti samo tijekom odigravanja
produžetaka. Zamjene se mogu izvršiti i prije početka produžetaka te u
poluvremenu produžetaka. Ako obje momčadi istovremeno obavljaju zamjene, to
se uračunava u kvotu obje momčadi.
6. Konferencija za novinare po završetku utakmica neće se održavati već su
glasnogovornici klubova dužni neposredno nakon utakmice uzeti izjave od trenera
i po dva igrača svog kluba i dati ih na korištenje predstavnicima medija putem
digitalnih kanala.
7. Treneri momčadi obveznu su po završetku utakmice uz teren za igru dati
intervju za televiziju u sklopu obveze iz ugovora o TV pravima lige.“

Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 20. 07. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 20.
07. 2020. donio
ODLUKU
o izmjeni
Propozicija natjecanja HT prve lige
u natjecateljskoj godini 2019/20.
Članak 1.
U Propozicijama natjecanja HT prve lige u natjecateljskoj godini 2019/20 članak 63a
mijena se i glasi:
„Članak 63a
1. Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za
vrijeme trajanja epidemije Covid-19.
2. Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili
druge odluke koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka.
3. Utakmice HT prve lige odigravat će se bez gledatelja te uz što manji broj nazočnih
osoba na stadionu, što obuhvaća:
OGRAĐENI DIO IGRALIŠTA I TEREN ZA IGRU:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Momčadi: najviše do 23 igrača
Službene osobe na klupi (kućice): najviše po 6 licenciranih osoba
Službene osobe na dodatnoj klupi: najviše po 5 licenciranih osoba
Suci (4)
Sakupljači lopti: najviše 6
Osobe uz nosila: najviše 4
TV ekipa: 2 ili 4 kamermana + 2 tehnika
Fotoreporteri: 6 (iznimno + 1 HNS)
Tehnika - održavanje terena: 4.

NA GLAVNOJ TRIBINI:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Delegat i kontrolor: 2
Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 20 osoba
Rukovodstva klubova: - gost – najviše 15 osoba
Službeni spiker, tehnika semafora, TV ekipa CROATEL, komentatori
Arenasport ili HNTV, HR 2 + lokalni radio prema dozvoli: 15
PRESS loža: najviše 20 akreditiranih novinara
HNS: najviše 10 osoba
Doping kontrolora: 3
Pričuvni igrači i članovi stožera – najviše 5 po klubu (obavezno na
izdvojenom području na tribini).

U KRUGU STADIONA:
‐
‐
‐
‐
‐

VAR suci i tehničar: 3
Djelatnici kluba domaćina-tehničko osoblje: najviše 20
Redari-zaštitari: u pravilu do 15
Vozilo hitne pomoći: 3
TV ekipa-reportažna kola: najviše 10

4. Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke
mjere Stožera civilne zaštite RH i sukladno obveznim uputama Radne skupine HNS
za pripremu nastavka natjecanja.

5. Na utakmicama HT Prve lige može biti imenovano i u zapisnik upisano najviše
dvanaest (12) zamjenskih igrača i od kojih u igru može ući najviše pet (5) igrača.
Svaka momčad će imati pravo na najviše tri zaustavljanja igre za zamjene tijekom
utakmice, a zamjene se mogu izvršiti i u poluvremenu. Ako obje momčadi
istovremeno obavljaju zamjene, to se uračunava u kvotu obje momčadi.
6. Na utakmicama nema obveze dodatnog službenog snimatelja angažiranog od
strane kluba domaćina budući da nema gledatelja i za potrebe eventualnih
disciplinskih postupaka koriste se samo TV snimke utakmice.
7. Konferencija za novinare po završetku utakmica neće se održavati već su
glasnogovornici klubova dužni neposredno nakon utakmice uzeti izjave od trenera
i po dva igrača svog kluba i dati ih na korištenje predstavnicima medija putem
digitalnih kanala.
8. Treneri momčadi obveznu su po završetku utakmice uz teren za igru dati intervju
za televiziju u sklopu obveze iz ugovora o TV pravima lige.“

Članak 2.

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

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 20. 07. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta dana 20. 07.
2020. donio
ODLUKU
o izmjeni
Propozicija natjecanja Hrvatskog nogometnog kupa za žene
u natjecateljskoj godini 2019/20.
Članak 1.
U Propozicijama natjecanja Hrvatskog nogometnog kupa za žene u natjecateljskoj
godini 2019/20 mijenja se članak 31a i glasi:
„Članak 31a
1. Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za
vrijeme trajanja epidemije Covid-19.
2. Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili
druge odluke koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka.
3. Utakmice HNK za žene odigravat će se bez gledatelja te uz što manji broj nazočnih
osoba na stadionu, što obuhvaća:
OGRAĐENI DIO IGRALIŠTA I TEREN ZA IGRU:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ekipe: najviše do 18 igračica
Službene osobe na klupi: najviše po 6 licenciranih osoba
Suci (4)
Sakupljači lopti: najviše 6
Osobe uz nosila: najviše 4
TV ekipa: 2 ili 4 kamermana + 2 tehnika
Fotoreporteri: 4 (iznimno + 1 HNS)
Tehnika - održavanje terena: 4

NA GLAVNOJ TRIBINI:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Delegat: 1
Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 15 osoba
Rukovodstva klubova: - gost – najviše 10 osoba
Službeni spiker, tehnika semafora: do 5 osoba
PRESS loža: najviše 10 akreditiranih novinara
HNS: najviše 5 osoba
Doping kontrolora: 3
Pričuvne igračice i članovi stožera – najviše 5 po klubu (obavezno na
izdvojenom području na tribini).

U KRUGU STADIONA:
‐
‐

Djelatnici kluba domaćina-tehničko osoblje: najviše 10
Redari-zaštitari: u pravilu do 10

‐
‐

Vozilo hitne pomoći (ili zamjensko vozilo): 3
TV ekipa-reportažna kola: najviše 8

4. Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke
mjere Stožera civilne zaštite RH i sukladno obveznim uputama Radne skupine HNS
za pripremu nastavka natjecanja.

5. Na utakmicama HNK za žene može biti imenovano i u zapisnik upisano najviše
sedam (7) zamjenskih igračica i od kojih u igru može ući najviše pet (5) igračica.
Svaka ekipa će imati pravo na najviše tri zaustavljanja igre za zamjene tijekom
utakmice, a zamjene se mogu izvršiti i u poluvremenu. Ako obje ekipe istovremeno
obavljaju zamjene, to se uračunava u kvotu obje ekipe.
6. Konferencija za novinare po završetku utakmica neće se održavati već su
glasnogovornici klubova dužni neposredno nakon utakmice uzeti izjave od trenera
i po dvije igračice svog kluba i dati ih na korištenje predstavnicima medija putem
digitalnih kanala.
Članak 2.

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

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 20. 07. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta dana 20. 07.
2020. donio
ODLUKU
o izmjeni
Propozicija natjecanja Prve HNLŽ
u natjecateljskoj godini 2019/20.
Članak 1.
U Propozicijama natjecanja Prve HNLŽ u natjecateljskoj godini 2019/20 članak 49a
mijenja se i glasi:
„Članak 49a
1. Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za
vrijeme trajanja epidemije Covid-19.
2. Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili
druge odluke koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka.
3. Utakmice Prve HNLŽ odigravat će se bez gledatelja te uz što manji broj nazočnih
osoba na stadionu, što obuhvaća:
OGRAĐENI DIO IGRALIŠTA I TEREN ZA IGRU:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ekipe: najviše do 18 igračica
Službene osobe na klupi: najviše po 6 licenciranih osoba
Suci (4)
Sakupljači lopti: najviše 6
Osobe uz nosila: najviše 4
TV ekipa: 2 ili 4 kamermana + 2 tehnika
Fotoreporteri: 4 (iznimno + 1 HNS)
Tehnika - održavanje terena: 4

NA GLAVNOJ TRIBINI:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Delegat: 1
Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 15 osoba
Rukovodstva klubova: - gost – najviše 10 osoba
Službeni spiker, tehnika semafora: do 5 osoba
PRESS loža: najviše 10 akreditiranih novinara
HNS: najviše 5 osoba
Doping kontrolora: 3
Pričuvne igračice i članovi stožera – najviše 5 po klubu (obavezno na
izdvojenom području na tribini).

U KRUGU STADIONA:
‐
‐

Djelatnici kluba domaćina-tehničko osoblje: najviše 10
Redari-zaštitari: u pravilu do 10

‐
‐

Vozilo hitne pomoći (ili zamjensko vozilo): 3
TV ekipa-reportažna kola: najviše 8

4. Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke
mjere Stožera civilne zaštite RH i sukladno obveznim uputama Radne skupine HNS
za pripremu nastavka natjecanja.

5. Na utakmicama Prve HNLŽ može biti imenovano i u zapisnik upisano najviše
sedam (7) zamjenskih igračica i od kojih u igru može ući najviše pet (5) igračica.
Svaka ekipa će imati pravo na najviše tri zaustavljanja igre za zamjene tijekom
utakmice, a zamjene se mogu izvršiti i u poluvremenu. Ako obje ekipe istovremeno
obavljaju zamjene, to se uračunava u kvotu obje ekipe.
6. Konferencija za novinare po završetku utakmica neće se održavati već su
glasnogovornici klubova dužni neposredno nakon utakmice uzeti izjave od trenera
i po dvije igračice svog kluba i dati ih na korištenje predstavnicima medija putem
digitalnih kanala.
Članak 2.

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

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 20. 07. 2020.

Davor Šuker, v.r.

