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Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta dana 07. 12. 2020. donio
PRAVILNIK
o dopunama
Pravilnika o statusu igrača i registracijama
Članak 1.
U članku 7. Pravilinka o statusu igrača i registracijama dodaje se novi stavak 7. koji
glasi:
„7. Igrač koji se registrirao za novi klub ne može se, osim ako se ne radi o
ustupanju, ponovno registrirati za dosadašnji klub ako nije proteklo razdoblje od
dvadeset (20) dana od dana registracije za novi klub.“
Dosadašnji stavci 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju stavci 8., 9., 10., 11., 12. i 13.
Članak 2.
Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u službenom glasilu HNS-a.
Broj:
Zagreb, 07. 12. 2020.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 43. Statuta i FIFA Cirkularnog pisma 1724
dana 07. 12. 2020. donio
PRAVILNIK
o
doping kontroli

Članak 1.
1. Utvrđuje se da u Republici Hrvatskoj doping kontrolu u sportu provodi Hrvatski
zavod za javno zdravstvo (HZJZ).
2. HZJZ doping kontroloru provodi temeljem odredbi Pravilnika za borbu protiv
dopinga koji donosi Upravno vijeće HZJZ.
Članak 2.
Odredbe Pravilnika za borbu protiv dopinga HZJZ neposredno će se primjenjivati
na sva natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) te se obvezuju svi
igrači/ce, treneri, medicinsko, upravljačko i administrativno osoblje da poštuju
odredbe navedenog Pravilnika, što je uvjet da sudjeluju u natjecanjima ili
djelatnosima HNS-a.
Članak 3.
U odnosu na sve doping kontrole koje su u nadležnosti FIFA-e, HNS u potpunosti
prihvaća i primjenuje odredbe FIFA Antidopinškog pravilnika.
Članak 4.
U slučaju bilo kakvog nesuglasja između Pravilnika za borbu protiv dopinga i
Antidopinškog pravilnika FIFA-e, mjerodavne su odredbe Antidopinškog pravilnika
FIFA-e.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o provođenju
doping kontrole donesen 13. svibnja 2004. i dopunjen 15. srpnja 2009. godine.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu
HNS-a.
Broj:
Zagreb, 07. 12. 2020.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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 FUTSAL / KALENDAR / 2020 – 2021

Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O HNS-a

18 P 1. HMNLŽ / 2. kolo / početak
19 S
20 N 1. HMNLŽ / 2. kolo / kraj
21 P
22 U
23 S
24 Č

03 Č

04 P

05 S

06 N

07 P

08 U

09 S

31 Č

30 S

29 U

14 P

15 U

28 P

27 N

26 S

13 N 1. HMNLŽ/ 1. kolo / kraj

12 S

11 P 1. HMNLŽ / 1. kolo / početak

25 P

17 Č

02 S

10 Č

16 S

01 U

PROSINAC - 2020

17 N 1. HMNLŽ / 5. kolo / kraj
18 P
19 U
20 S
21 Č
22 P 1. HMNLŽ / 6. kolo / početak
23 S
24 N 1. HMNLŽ / 6. kolo / kraj
25 P
26 U
27 S
28 Č
29 P 1. HMNLŽ / 7. kolo / početak
30 S

02 S

03 N

04 P

05 U

06 S 1. HMNLŽ / 3. kolo / početak

07 Č

08 P

09 S 1. HMNLŽ / 4. kolo / početak

10 N 1. HMNLŽ / 4. kolo / kraj

11 P

12 U

13 S

14 Č

15 P 1. HMNLŽ / 5. kolo / početak

31 N 1. HMNLŽ / 7. kolo / kraj

16 S

01 P

SIJEČANJ - 2021

23 U
24 S
25 Č
26 P 1. HMNLŽ / Play off / finale / 1. ut.
27 S
28 N 1. HMNLŽ / Play off / finale / 2. ut.

10 S

11 Č

12 P 1. HMNLŽ / 9. kolo / početak

13 S

14 N 1. HMNLŽ / 9. kolo / kraj

20 S

06 S

09 U

19 P 1. HMNLŽ / Play off / ½ finale / 1. ut.

05 P 1. HMNLŽ / 8. kolo / početak

22 P

18 Č

04 Č

08 P

17 S

03 S

21 N 1. HMNLŽ / Play off / ½ finale / 2. ut.

16 U

02 U

07 N 1. HMNLŽ / 8. kolo / kraj

15 P

01 P

VELJAČA - 2021

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog Komisije
za mali nogomet i nogomet na pijesku dana 07. 12. 2020. donio
P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA PRVE HRVATSKE MALONOGOMETNE LIGE ZA ŽENE
ZA NATJECATELJSKU 2020./2021. 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 2019./20., sudionici u natjecanju su sljedeći klubovi:
1. MNK „Alumnus Sesvete“ Sesvete
2. ŽNK „Dinamo“ Zagreb
3. MNK „Super Chicks“ Poličnik
4. ŽNK „Graničar“ Đurđevac
5. ŽMNK „MC Plus“ Sveta Nedelja
6. MNK „Meteora Futsal“ Zagreb
7. MNK „Mirlović Zagora“ Mirlović Zagora
8. ŽNK „Osijek“ Osijek
9. MNK „Radnik futsal“ Karlovac
10. MNK „Siscia Sisak“ Sisak
Članak 2.
Natjecanjem 1. HMNLŽ rukovodi Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku, I.O.
HNS-a.
Članak 3.
Natjecanje se odigrava u sustavu s deset (10) klubova u ligi.
Prvi dio: Igra se po jednokružnom bod sustavu (9 kola).
Drugi dio: Nakon prvog dijela prva četiri plasirana kluba igraju Play off natjecanje po
dvokružnom kup sustavu. Polu-završnica i finale se igraju na dvije utakmice.
Tijekom doigravanja polu-završnice i finala, bolje plasirani klub iz prvog dijela prvenstva
(9 kola) zadržava pravo domaćinstva u drugoj utakmici.
Posljednje plasirani klub iz lige ispada iz 1. HMNLŽ.
Raspored utakmica određuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva uz primjenu
Bergerove tablice s time da prvoplasirani klub iz natjecateljske godine 2019./20. ima
pravo izbora natjecateljskog broja.
U slučaju da dva ili više klubova ostvare identičan plasman nakon završenog natjecanja
(9 kola) primjenjuju se odredbe iz članka 39. ovih Propozicija.
Natjecanje 1. HMNLŽ za natjecateljsku godinu 2020./21. počinje najranije 11.12.2019. (1.
kolo), a završava najkasnije 28. 02. 2021. godine, sukladno kalendaru natjecanja.
Parovi utakmica doigravanja utvrđuju se sukladno slijedećem rasporedu i to: Poluzavršnica: 1 – 4 i 2 – 3; finale: Pobjednik 1 ili 4 – 2 ili 3.
Članak 4.
Sve utakmice 1. HMNLŽ igraju se u pravilu petkom, subotom ili nedjeljom s tim da se
početak utakmice može zakazati između 15:00 i 20:00 sati, iznimno uz odobrenje
Povjerenika natjecanja do 21:00 sat.
Utakmice se mogu igrati u petak ili subotu s početkom utakmice između 15:00 i 20:00
sati ili nedjelju s početkom utakmice između 15:00 i 19:00 sati uz prijavu termina
najkasnije petnaest (10) dana prije odigravanja utakmice.

Utakmice koje se igraju tijekom tjedna, igraju se u utorak ili srijedu s početkom utakmice
između 17:00 i 20:00 sati.
Utakmice posljednja dva kola (8. i 9. kolo) odigravaju se istog dana u isto vrijeme,
prema potrebi i odluci Povjerenika natjecanja.
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima (sudjelovanje klubova u UEFA
natjecanjima, opravdane nemogućnosti korištenja dvorane 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 igraju
se PETKOM s obaveznim početkom u 20,15 sati , a mogu se igrati izvan utvrđenog
rasporeda i satnice na zahtjev ugovornog TV partnera o čemu odluku donosi Povjerenik
za natjecanje najkasnije petnaest (15) dana prije odigravanja utakmice.
Za vrijeme trajanja utakmice 1. HMNLŽ koja je u TV prijenosu ne smiju se odigravati
druge utakmice prvenstva 1. HMNLŽ.
Klub domaćin koji zbog opravdanih razloga ne može odigrati utakmicu na svom terenu
za igru, dužan je najkasnije petnaest (15) dana prije navedene utakmice, odrediti u
svome županijskom nogometnom savezu grad i sportsku dvoranu gdje će biti domaćin
utakmice. Dvorana mora ispunjavati sve propisano u članku 8. Ovih Propozicija.
Ako 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 10
(deset) dana prije odigravanja utakmice od dana predviđenog kalendarom natjecanja,
osim za utakmice koje su prije dogovora klubova određene za TV prijenos.
U izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode, više sile i slično), Komisija za mali
nogomet i nogomet na pijesku može skratiti rok iz stavaka 8. ovog članka prije
odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu.
U vrijeme odigravanja utakmice reprezentacije Hrvatske u malom i velikom nogometu,
utakmice se ne mogu odigravati.
Članak 5.
Klubovi u natjecanju 1. HMNLŽ imaju pravo na izmjenu rasporeda odigravanja određenih
prvenstvenih utakmica, ako daju dvije i više igračica u "A" ili "druge A“ 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, a dvije (2) snimke utakmice predati, delegatu

utakmice jedna (1) snimke neposredno po završetku utakmice, jednu (1) snimku i kopiju
zapisnika utakmice pripremiti za potrebe ugovorenog TV partnera.
Obvezno je nastaviti snimanje i nakon završetka utakmice, te snimiti pozdrav igračica
obje momčadi i službenih osoba, sve dok ne napuste parket.
U slučaju nepridržavanja odredbi naprijed navedenog klub mora biti kažnjen sukladno
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Klub domaćin dužan je osigurati sportsku dvoranu, svlačionice za momčadi i suce,
prostoriju za rad delegata i teren za igru i zagrijavanje momčadi 45. minuta prije
početka utakmice.
Klub domaćin dužan je osigurati razglas i najaviti igračice i stručni stožer obiju momčadi
prije početka utakmice.
Klub domaćin obvezan je osigurati minimalno 5. službenih lopti gostujućem klubu, za
zagrijavanje.
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 sportske dvorane u kojoj se odigrava utakmica.
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
sportske dvorane odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati licenciranog
liječnika i vozilo hitne medicinske pomoći ili adekvatno zamjensko vozilo, koja moraju
biti na raspolaganju najmanje pola sata prije početka utakmice.
Ako delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne radnje kako bi se izvršila
obveza iz stavka 3. ovog članka, a licencirani liječnik 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 (dok se delegatu utakmice ne prijavi zamjenski liječnik
i adekvatno zamjensko vozilo), a najkasnije 15 minuta od zakazanog termina početka
utakmice. U slučaju da se u tom roku ne ispune uvjeti iz stavka 3. ovog članka, utakmica
se neće igrati.
Klub domaćin snosi sve troškove organizacije utakmice, osim naknada i putnih troškova
službenih osoba (sudaca i delegata)
Članak 8.
Sve utakmice 1. HMNLŽ igraju se obvezno u sportskoj dvorani koja u pravilu treba imati
PROCJENU SIGURNOSTI MUP- RH i koja u svemu odgovara:
• propisima "Pravila igre za mali nogomet-Futsal"
• sukladno Pravilu 1. Zaštitna ograda mora biti udaljena najmanje 2 metara od linija
terena za igru, a u iznimnim slučajevima 1,5 m s obaveznom zaštitom izrađenom
od mekših materijala, klupe za rezervne igrače i mjesto delegata isto tako
najmanje 1.5 metra udaljena od uzdužnih linija terena za igru.
• zid ili zaštitna ograda iza oba gola mora biti udaljena najmanje 2 metara od linija
terena za igru, a u iznimnim slučajevima 1,5 m s obaveznom zaštitom izrađenom
od mekših materijala.
• pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS.
Klubovi su dužni 10 (deset) dana prije početka natjecanja prijaviti Povjereniku za
natjecanje maksimum dvije sportske dvorane, koje moraju ispunjavati sve uvjete iz
stavka 1. ovog članka

Klubovi su dužni 30 (trideset) dana prije početka natjecanja dostaviti Komisiji za mali
nogomet i nogomet na pijesku (tajniku), izvadak iz registra udruga ne stariji od tri
mjeseca, potvrdu o registraciji kluba u županijskom nogometnom savezu, te potvrdu
Povjerenika lige i ŽNS da nemaju nikakvih financijskih dugovanja.
Svaki klub mora imati dokaz o korištenju sportske dvorane. Smatra se da klub ima
sportsku dvoranu, ako ima dokaz o vlasništvu, dokaz o upravljanju, ugovor o zakupu ili
ugovor u korištenju sportskog objekta za razdoblje u kojem se natječe (minimalno za
natjecateljsku godinu u kojoj se klub natječe u 1. HMNLŽ).
Sportska dvorana koja je prijavljena za igranje mora imati pismeno odobrenje za
odigravanje utakmica, izdano od strane Komisije za pregled sportskih dvorana i terena
za igru koju imenuje Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku, a koju u
potpunosti ispunjavaju odredbe iz stavka 1. ovog članka.
Članak 9.
Klubovi su obavezni poštivati ugovor o poslovnoj suradnji – sponzoriranju 1. HMNLŽ koji
je potpisan između tvrtke sponzora i Hrvatskog nogometnog saveza koji vrijedi za
natjecateljsku godinu 2020./2021. (isti će s uputama biti naknadno dostavljen
klubovima).
Klubovi sudionici natjecanja 1. HMNLŽ obvezuju se da će igrati sve utakmice sa
službenim loptama, model FIFA Approved, veličina 4 i to kako slijedi.
Klubovi se obvezuju promovirati službenu loptu putem uobičajenih informacija kojima
spikeri informiraju navijače na utakmicama o službenoj lopti kojom se igra utakmica,
postaviti jedan (1) pano banner vel. 4 x 1 metar (dostaviti će sponzor) na mjesto u
dvorani sukladno uputama povjerenika natjecanja.
U slučaju posjedovanja – postavljanja cjelokupnog reklamnog panoa - bannera uz
igralište na kome će se promovirati sponzori i ostali promotori uključiti logo službene
lopte.
Za odigravanja utakmica 1. HMNLŽ klub domaćin obvezan je osigurati tri (3) ispravne
lopte.
Članak 10.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i minimalno dvije osobe za iznošenje
ozlijeđenih igračica izvan terena za igru, koja se nalaze u sportskoj dvorani.
Članak 11.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica pored terena za igru, na klupi se mogu
nalaziti slijedeće službene licencirane osobe:
•
liječnik s položenim stručnim ispitom, odobrenjem od nadležne komore i sa
istaknutom licencom HNS-a, (obvezan isključivo na strani domaćina),
•
jedan predstavnik kluba sa istaknutom licencom HNS, obvezan na obje strane,
adekvatno odjeven (dugu hlaće, majica ili košulja) ili u službenoj sportskoj
opremi (duga trenirka, majica i sportska obuća),
•
trener, uz obvezno posjedovanje trenerske iskaznice i licence HNS-a, obvezan
na obje strane, adekvatno odjeven (duge hlače, majica ili košulja) ili u
službenoj sportskoj opremi (duga trenirka, majica i sportska obuća),
•
pomoćni trener, uz obvezno posjedovanje trenerske iskaznice licence HNS- a,
(obvezan na obje strane, adekvatno odjeven ili u službenoj sportskoj opremi
(trenirka, majica i sportska obuća).
•
fizioterapeut sa istaknutom licencom HNS-a u sportskoj opremi (trenirka,
majica i sportska obuća),
•
rezervne igračice sukladno PNI za futsal (odjeveni u sportsku opremu s
obučenim markerom odgovarajuće boje).
Uz teren za igru, mogu se još nalaziti samo:

•
•
•
•
•
•
•

zamjenski liječnik s licencom liječničke komore i minimalno 2 osobe uz nosila,
posebno označene za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
voditelj osiguranja kod domaćina licenciran od strane HNS-a,
ako je potrebno, dodavači lopte obučeni u opremi različite boje od svih
učesnika,
liječnička služba iz hitne medicinske pomoći,
fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
potreban broj redara i zaštitara vidljivo obilježenih (prema procjeni nadležne
PU),
osobe (najmanje dvije) sa adekvatnim priborom za čišćenje terena za igru.

Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici. Predstavnik kluba
mora biti licenciran od strane HNS-a sa istaknutom licencom HNS-a za vrijeme
utakmice.
Predstavnik kluba delegatu utakmice predaje punomoć, sastav momčadi i športske
iskaznice igračica, kao i obveznu dozvolu za rad (licencu) trenera, liječnika i
fizioterapeuta.
Predstavnik kluba sudjeluje u utvrđivanju identiteta igračica, u upisivanju podataka u
zapisnik utakmice i potpisivanje zapisnika.
Upute sa klupe za pričuvne igrače može davati samo jedna od službenih osoba
prijavljena u zapisnik s 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.
Igračice se mogu zagrijavati u prostoru za zagrijavanje, koji određuju suci utakmice a
prema „Pravilima igre za mali nogomet - Futsal“.
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
ući u teren za igru.
U slučaju da sa klupe za pričuvne igračice bude odstranjena bilo koja službena osoba ili
isključena pričuvna igračica ista 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, zastavu HNS-a i zastave eventualnih
sponzora 1. HMNLŽ koju je isti dužan dostaviti klubovima. Za vrijeme odigravanja
utakmice klub domaćin obvezan je uz teren za igru na određenim pozicijama postaviti
sve reklame prema potpisanim Ugovorima HNS-a i eventualnih sponzora.

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.
U slučaju nepridržavanja odredbi naprijed navedenog klub mora biti kažnjen sukladno
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Članak 14.
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 15.
Pravo nastupa na utakmicama 1. HMNLŽ imaju sve pravilno registrirane igračice upisani
u aplikacijski sustav COMET HNS a koje su navršile 16 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 igračice koje su navršili 15 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 1. HMNLŽ mogu nastupiti samo one igračice koje su proglašene
zdravstveno sposobne. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od
dana obavljenog pregleda.
Klub za koji igračica nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igračica liječnički
pregledana i do kada vrijedi liječnički pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički
pregled). Ukoliko liječnik proglasi igračicu zdravstveno sposobnom za određeno
vrijeme kraće od šest mjeseci, igračica može nastupati od dana upisa pregleda u sustav
COMET do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.
Igračica koja nije liječnički pregledana, odnosno koja nije obavila liječnički pregled u
određenom roku ili kojoj je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igračica kome
liječnički pregled nije upisan u sustav COMET, ne može nastupiti na javnoj utakmici.
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, igračica izdržava 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 osim igračicama sa tri opomene. 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, 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.
Svaki klub u natjecanju 1. HMNLŽ obavezan je utakmicu igrati sa svojom najboljom
ekipom.
Članak 16.
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 igračice s državljanstvom države članice
Europske unije ili Europskog ekonomskog prostora.
Igračica koja je upisana u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupila
ukoliko nije ušla u igru.
Članak 17.
Utakmica može započeti s najmanje tri (3) igračice, ali klub podliježe Disciplinskom
pravilniku HNS-a. Igračice koje nemaju pravo nastupa na toj utakmice ne računaju se u
potreban broj igračica.
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 18.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje 1. HMNLŽ 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 75 minuta prije vremena određenog za početak
utakmice, te rukovoditi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred
utakmicu.
Delegat utakmice je dužan unijeti 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. HMNLŽ u
roku od 48 sati nakon odigrane utakmice, a snimku utakmice predati ili dostaviti
Povjereniku za natjecanja 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 e-maila 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.
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.
Ako na utakmicu ne dođe delegat utakmice, onda sve vezano za njegove obaveze
preuzima sudac utakmice.
Delegati su na utakmicu dužni doći primjereno odjeveni u odijelu s košuljom.
Ako 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.

Ako se iz opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u aplikacijskom sustavu
Comet, klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na raspolaganje računalo sa
internet vezom i osigurati da se zapisnik ispiše kompjutorskim ispisom, kao i pružiti svu
neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika, pri eventualnom saslušanju određenih
osoba, te korištenje mail pošte.
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 1.
HMNLŽ.
Utakmicu sude 2 (dva) suca. Na dvije bočne strane terena po 1 (jedan) sudac. 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 igračica i
nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Članak 22.

Prvenstvene utakmice sude suci sa liste sudaca za mali nogomet Futsal u natjecateljskoj
godini 2020./21., 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 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 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.
TRENERI

Članak 25.
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. Treneri ne mogu
nastupati na prvenstvenim utakmicama svojih klubova kao igrači niti mogu nastupati za
bilo koji klub u istom stupnju natjecanja. Klub ne može licencirati pomoćnog trenera
ukoliko nije licencirao trenera kluba. Klubovi koji neće ispunjavati uvjete vezena uz ovaj
članak protiv istih će se pokrenuti disciplinski postupak.

TEREN ZA IGRU - UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA
Članak 26.
Prvenstvene utakmice 1. HMNLŽ moraju se igrati samo u sportskoj dvorani, čija je
podloga parket ili PVC podloga i sukladno članku 8. stavak 1., ovih Propozicija
natjecanja.
Da li su dvorana i podloga za igranje nepodobni za igru zbog nevremena ili zbog nečeg
drugog, što spada u višu silu, odlučuje isključivo sudac utakmice.
Suci i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice odluku o nepodobnosti dvorane i
zapisnik dostaviti Povjereniku za natjecanje 1. HMNLŽ u roku od 24 sata, uz prethodnu
obavijest telefonom odnosno mail-om.
Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nepodobnosti dvorane izravno komunicirati s
Povjerenikom za natjecanje putem telefona.
Članak 27.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik
reklamiranja ako 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 28.
Svaki klub mora imati dokaz o korištenju sportske dvorane. Smatra se da klub ima
sportsku dvoranu, ako ima dokaz o vlasništvu, dokaz o upravljanju, ugovor o zakupu ili
ugovor u korištenju sportskog objekta za razdoblje u kojem se natječe (minimalno za
natjecateljsku godinu u kojoj se klub natječe u 1. HMNLŽ).
Svaka sportska dvorana mora imati slijedeće:
•
kvalitetnu podlogu (ne može beton i asfalt), bez ikakvih oštećenja iz koje bi
mogla nastati bilo kakva ozljeda igrača.
•
teren za igru propisanih dimenzija odvojen od gledališta posebnom ogradom.
Zaštitna ograda mora biti udaljena najmanje 2 metara od linija terena za igru,
a u iznimnim slučajevima 1,5 m s obaveznom zaštitom izrađenom od mekših
materijala, klupe za rezervne igrače i mjesto delegata isto tako najmanje 1.5
metra udaljena od uzdužnih linija terena za igru.
•
zid ili zaštitna ograda iza oba gola mora biti udaljena najmanje 2 metara od
linija terena za igru, a u iznimnim slučajevima 1,5 m s obaveznom zaštitom
izrađenom od mekših materijala.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

klupe za momčadi s najmanje 15 mjesta i odvojeni stol za delegata utakmice,
mjeritelja vremena, doktora i trećeg suca sa propisanom potrebnom
opremom.
zaštićeni prolaz za izlazak igrača i službenih osoba od svlačionica do terena.
najmanje dvije (2) odvojene svlačionice sa 21-nim mjestom za igrače i stručni
stožer kluba s odvojenim kupaonicama sa toplom vodom sa minimum šest
tuševa, odvojenim wc-om, stolom za masažu.
svlačionice za sutkinje i suce s odvojenim sanitarnim čvorom.
mjesto na tribini za nesmetan rad novinara s osiguranim pristupom internetu,
odgovarajući prostor za televizijske kamere.
razglasni uređaj i spikera
elektronski semafor koji sadrži sve elemente za vođenje utakmica i
odgovarajući pribor za označavanje akumuliranih prekršaja, ako semafor nema
takvu mogućnost.
prostoriju za sastanak službenih osoba za sastavljanje zapisnika u kojoj treba
biti računalo, printer, internet veza, stol, 8 stolica, osvježavajuće piće, a u kojoj
će se održati sastanak šezdeset (60) minuta prije početka utakmice pod
rukovodstvom delegata utakmice, a kojem su obvezno nazočni:
• suci utakmice (1.sudac, 2.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 I.O. HNS-a.
Klub domaćin dužan je osigurati čist i uredan teren za igru te omogučiti momčadima
izlazak na zagrijavanje pred utakmicu minimum 45 minuta prije početka utakmice.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za provođenje doping kontrole.
Prostoriju sačinjavaju:
• prostor za čekanje, koja mora biti opremljena hladnjakom s dozvoljenim pićima i
čašama za piće,
• prostor s radnim stolom i 4 stolice,
• prostorija za davanje uzoraka, sa wc-om i umivaonikom.
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 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 30.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na prvenstvenoj utakmici sve dok traje
suspenzija.

ŽALBA

Članak 31.
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.
Ako 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 32.
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 33.
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 34.
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisiji za žalbe Prve HMNLŽ 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 HMNLŽ 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 HMNLŽ 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 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 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 2021./2022. imat će 10 klubova. Na kraju natjecateljske
godine 2020/2021. na završnoj tablici nakon odigranog prvog dijela prvenstva 9 kola,
ligu izravno napušta posljednje plasirani klub u niži rang natjecanja.
U natjecateljskoj godini 2021./2022. 1. HMNLŽ će činiti klubovi plasirani od 1.-9. mjesta i
pobjednik iz kvalifikacijskih utakmica za popunu 1. HMNLŽ. U Kvalifikacije za popunu
Prve HMNLŽ mogu sudjelovati samo klubovi koji ispunju uvjete za natjecanje u Prvoj
HMNLŽ i koji su se na vrijeme prijavili za isto.
Članak 38.
Ako se iz bilo kojih razloga prije ili u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini
2020./2021. 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.- 9. mjesta utvrđuje se temeljem rezultata iz doigravanja s time da
5.-9. mjesta osvaja momčad koja je bila bolje plasirana nakon rezultata iz prvog dijela
prvenstva devet (9) kola.
U slučaju neriješenog rezultata u bilo kojoj utakmici poluzavršnice i završnice igraju se
produžeci dva puta po pet minuta. Ako 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 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.

Ako 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 (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 40.
Ako UEFA organizira natjecanje malonogometnih klubova, u takvo natjecanje obavezno
se uključuje:
- prvak natjecanja 1. HMNLŽ sudjeluje u UEFA futsal Champions League, a klub koji
zauzima drugo mjesto u prvenstvu, sudjeluje u eventualnim UEFA natjecanjima.
- u slučaju da isti klub osvoji prvo mjesto u prvenstvu 1. HMNLŽ 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 41.
Na svim prvenstvenim utakmicama 1. HMNLŽ prodaju se ulaznice koje samostalno
tiskaju klubovi prema svojim potrebama.
Prihode od ulaznica, reklama, oglasa i drugih marketinških akcija na prvenstvenim
utakmicama 1. HMNLŽ 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.
Ako se iz prihoda sa nove utakmice ne mogu podmiriti službeni rashodi i troškovi iz
prethodnog stavka, klubovi zajednički snose gubitak.
Članak 43.
Svi klubovi 1. HMNLŽ podliježu obveznom plaćanju sljedećih troškova:
-

novčanih kazni po konačnim odlukama Disciplinskog suca 1. HMNL za igrače,
djelatnike i članove svog kluba, u roku od 8 dana od dana odigravanja utakmice.

Klubovi su dužni dokaz o uplati disciplinskih kazni dostaviti Povjereniku za natjecanje.

Članak 44.
Troškove vođenja natjecanja 1. HMNLŽ, taksi sudaca i delegata, kao i putnih troškova
nadoknadit će Hrvatski nogometni savez putem županijskog saveza koji vodi financijsko
poslovanje za Prvu HMNLŽ.
TV PRIJENOSI
Članak 45.
Sukladno potpisanom ugovoru između HNS-a i HNTV-a utakmice 1. HMNLŽ mogu biti
emitirane putem stream operatera uz suglasnost TV partnera i povjerenika lige. Za
vrijeme odigravanja utakmice koja je u direktnom TV prijenosu ne može se igrati niti
jedna druga utakmica Prve HMNLŽ.
Svako kršenje navedenog u vidu drugih TV postaja, live stream-a i sličnog će biti
istovremeno prijavljeno zbog kršenja Propozicija i ugovora, te će klubovi koji naprave
takve prekršaje odmah biti podvrgnuti disciplinskom postupku
Televizijski prijenos utakmice može se realizirati samo na zahtjev ugovornog partnera
za 1. HMNLŽ, te uz prethodnu odluku Povjerenika za natjecanje.
U slučaju kršenja ovih odredbi, klubovi će ugovornim stranama 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 46.
Prvoplasirani klub prvenstva 1. HMNLŽ osvaja prijelazni pehar HNS-a, na kome se
upisuje ime natjecanja i godina osvajanja prvenstva, a nakon dodjele isti se pohranjuje u
HNS-u, nakon 30 dana od odigravanja posljednje finalne utakmice
Pored prijelaznog pehara HNS-a prvoplasiranom klubu se dodjeljuje pehar u trajno
vlasništvo na kojem se upisuje njegovo ime i 25 zlatnih 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 25 srebrnih medalja, 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 nakon odigrana prvog dijela prvenstva (9 kola) ima najveći
broj postignutih zgoditaka, a najbolja fair-play momčad je ona koja ima najbolji prosjek
bodova u prvenstvu.
Pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se i najboljoj igračici i golmanici lige, a iste biraju
pismenim putem (mail) svi treneri i kapetani klubova 1. HMNLŽ nakon odigrane druge
utakmice finala play off-a.
Treneri i kapetanice ne mogu glasati za igračicu ili golmana iz svog kluba.
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 EKIPA

Članak 47.
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, te ima pravo tražiti prikladnu naknadu za
korištenje iste.
Dresovi ili majice jedne ekipe 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.
Vratarica mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova njezinih
suigračica, igračica 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 3.
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
igračice, koje uručuju igračici 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 fotoreportere osigurati vidljive oznake koje su oni obvezni
nositi za vrijeme utakmice.
Igračice koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama obvezni 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 48.
Tijela natjecanja su:
•
Povjerenik za natjecanje
•
Povjerenik za određivanje sudaca
•
Disciplinski sudac
•
Komisija za žalbe svih natjecanja malog nogometa
POVJERENIK ZA NATJECANJE

Članak 49.
Povjerenik za natjecanje:
•
Ima nadzor nad natjecanjem u 1. HMNLŽ,
•
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 igračica 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.
HMNLŽ,
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 najbolju strijelkinju,
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,
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 50.
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. 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,
•
Najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone izrađuje i daje
izvješće o suđenju komisiji za mali nogomet i nogomet na pijesku,
•
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 51.
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,
•
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 52.
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. U slučaju
žalbi nadležna je komisija za žalbe Prve HMNL.
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.
Komisiji za mali nogomet i nogomet na pijesku ima pravo koristiti fotografske, audiovizualne i vizualne materijale igračica 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 55.
Svaki klub 1. HMNLŽ obvezan je najkasnije 20 dana prije početka prvenstva u
natjecateljskoj 2020./2021. godini imenovati osobu za ispunjenje propisanih kriterija iz
ovih propozicija i o tome pisanim putem izvijestiti, Komisiju za mali nogomet i nogomet
na pijesku i Povjerenika 1. HMNLŽ, počevši od natjecateljske sezone 2020./2021.
KAZNENE ODREDBE

Članak 56.
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 57.
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 58.
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 HMNLŽ odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba na
ograđenom dijelu dvorane i terenu za igru, što obuhvaća:
TEREN ZA IGRU:

- Ekipe: najviše 14 igračica
- Vodstvo kluba na klupi obje ekipe: najviše 5 licenciranih osoba (predstavnik kluba,
trener, pomoćni trener, doktor ili fizioterapeut
- Suci utakmice: (najviše 2)
- Mjeritelj vremena: 1
- Povjerenik za sigurnost: 1
- Sakupljači lopti: 4
- Osobe uz nosila: 2
- Brisaći parketa 1
NA TRIBINI:
- Delegat utakmice: 1
- Kontrolor sudaca: 1
- TV ekipa: 7
- Fotoreporteri: 3 (iznimno + 1 HNS)
- Tehnička služba dvorana: 2
- Rukovodstvo kluba domaćin: najviše 12
- Rukovodstvo kluba gost: najviše 8
- Redari-zaštitari: do 5
- Novinari: do 10
- HNS: 5
- Pričuvne igračice i članovi stožera – najviše 5 po klubu na izdvojenom dijelu tribine
U KRUGU SPORTSKE DVORANE:
- Djelatnici kluba domaćina tehničko osoblje: najviše 5
- Vozilo hitne pomoći ili sanitetsko vozilo: 3
- TV ekipe -reportažna kola: najviše 8
- Redari-zaštitari: do 5
Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere
stožera civilne zaštite RH i sukladno obavezama uputama radne skupine za pripremu
nastavka natjecanja. Treneri i igračice su obavezni poslije utakmice uz teren za igru dati
intervju za službenu TV kuću.
Članak 59.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog
saveza, a između sjednica Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku.
Članak 60.
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 61.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu Hrvatskog
nogometnog saveza.
Broj:
Zagreb, 07. 12. 2020.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta dana 07. 12.
2020. donio

ODLUKU

o imenovanju vodstva natjecanja Prve HMNLŽ u natjecateljskoj godini 2020/21.
1. U vodstvo natjecanja Prve HMNL za žene u natjecateljskoj godini 2020/21.
imenuju se:
Povjerenik natjecanja
Disciplinski sudac
Povjerenik za suđenje

Romeo Čižmešija
Branko Bolanča
Edi Šunjić

2. Utvrđuje se visina naknade za rukovodstvo natjecanja Prve HMNL za žene u
natjecateljskoj godini 2020/21:
Povjerenik natjecanja
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac

1.000,00 kn
1.000,00 kn
700,00 kn

3. Svi iznosi iz točke 2. ove odluke izraženi su u neto iznosu i isplaćuju se mjesečno
dok traje natjecanje.

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

Broj:
Predsjednik
Zagreb, 07.12. 2020.
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog Komisije za
mali nogomet i nogomet na pijesku dana 07. 12. 2020. donio
PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO MLADEŽI U MALOM NOGOMETU
za natjecateljsku 2020/2021 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,
zapad i zapad 2) 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 treba završiti do 21.03.2021. godine.
Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku će do 28.02.2021. donijeti odluku koliko klubova iz
pojedinih liga nakon završenog natjecanja po regijama stječu pravo igranja na završnom turniru za
prvaka Hrvatske. Takva odluka donijet će se na osnovi broja klubova i broja odigranih utakmica u
pojedinoj ligi.
Završni turnir igrat će se u mjestu koje odredi Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku I.O
HNS-a u toku mjeseca travnja 2021. godine.
U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih
epidemijom COVID-19 te nedostatka termina za završetak natjecanja, IO HNS-a može na prijedlog
Komisije za mali nogomet donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva i završnice.
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 01.07.2020. 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. 2020. 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. 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.
Na utakmicama Mladeži HMNL mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno
sposobni. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od dana obavljenog pregleda.
Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i do kada
vrijedi liječnički pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički pregled). Ukoliko liječnik proglasi
igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od šest mjeseci, igrač može nastupati od
dana upisa pregleda u sustav COMET 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 sustav
COMET, ne može nastupiti na javnoj utakmici.
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 uz odobrenje povjerenika za natjecanje, a Povjerenik za natjecanje može u opravdanim
slučajevima odlučiti da se igrati radnim danom s tim da početak utakmice može biti od 17:00 do
20:00 sati. Utakmica se može igrati prije ili kasnije samo pismenim pristankom-dogovorom klubova i

odobrenja povjerenika za natjecanje. U interesu regularnosti natjecanja, zadnje kolo rasporedom se
određuju u isto vrijeme, odnosno pojedine utakmice ako 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 8 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 e-mailom na odobrenje Povjereniku
natjecanja, najkasnije 8 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 (par-forfe), 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).
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, s tim da klub kod kadeta odigra najmanje 6, a kod juniora najmanje 9 utakmica.
Članak 12.
Na završnom turniru koji organizira HNS putem Komisije za mali nogomet i nogomet na pijesku
nastupa osam (8) momčadi
„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 ili eventualno
trećeplasiranim iz regija na način da u pravilu isti ne mogu biti u istoj skupini u kojoj je pobjednik
njegove regije.
U skupinama na završnom turniru se igra po jednostrukom bod sustavu (skupina A – 3. kola i skupina
B – 3. kola).
Polu završnica se igra, kup sustav na jednu utakmicu: 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 skupine,
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 licencirane osobe:
⇒ predstavnik kluba koji ima urednu licencu,

⇒ pričuvni igrači u sportskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice (max. 9 igrača),

⇒ trener uz obvezno posjedovanje trenerske iskaznice i licence HNS-a, obvezan na obje strane,
adekvatno odjeven, (duge hlače, majica ili košulja)
⇒ pomoćni trener, uz obvezno posjedovanje trenerske iskaznice licence HNS- a, (obvezan na obje
strane, adekvatno odjeven ili u službenoj sportskoj opremi)
(trenirka, majica i sportska obuća).
⇒ liječnik s urednom licencom, (obvezan na strani domaćina)

⇒ 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 15 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., 2.HMNL imladeži
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, sportsku
dvoranu, 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.
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 u sportskoj dvorani 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.
Ako 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 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. HNSa.
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.
Ako 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 21 zlatnih medalja,
- drugoplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo i 21 srebrnih medalja,
- trećeplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo i 21 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.
TV PRIJENOSI

Članak 32.

Utakmice završnog turnira mladeži će se izravno prenositi putem televizije temeljem ugovora za TV
prava Hrvatskog nogometnog saveza i ugovornog partnera.
Televizijski prijenos utakmice može se realizirati samo na zahtjev ugovornog partnera te uz
prethodnu odluku Povjerenika za natjecanje.
Klubovi domaćini su dužni ispunjavati i pridržavati se svih odredbi i obaveza iz ugovora HNS-a i
ugovornog partnera za TV prava (precizirane obaveze dostaviti će povjerenik natjecanja), a posebno
voditi računa da se u dvoranama za vrijeme odigravanja utakmica ne mogu nalaziti kamere TV
postaja koje nemaju odobrenje ugovornog partnera za TV prava.
Klubovi će imenovati odgovornu osobu koja će biti zadužena za komunikaciju, prihvat TV ekipe i
pomoć u organizaciji tehničkih uvjeta u dvorani za nesmetanu realizaciju izravnih televizijskih
prijenosa utakmica.
U slučaju kršenja ovih odredbi, klubovi će ugovornim stranama nadoknaditi u cijelosti štetu nastalu s
tog osnova, te će dodatno snositi sankcije sukladno DP HNS-a zbog povrede odredbi iz Propozicija
natjecanja.
OSTALE ODREDBE:
Članak 33.
Licence za službene predstavnike, liječnike i fizioterapeute izdaje ŽNS koji vodi financijsko poslovanje
tog natjecanja. 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 34.
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 35.
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 mladeži odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba na ograđenom dijelu dvorane i
terenu za igru, što obuhvaća:

TEREN ZA IGRU:
- Momčadi: najviše 14 igrača
- Vodstvo kluba na klupi obije momčadi: najviše 5 licenciranih osoba (predstavnik kluba
- trener, pomoćni trener, doktor ili fizioterapeut
- Suci utakmice: najviše 3, od kojih je jedan mjeritelj vremena
- Povjerenik za sigurnost: 1
- Sakupljači lopti: 2
- Brisaći parketa 2
NA TRIBINI:
- Delegat utakmice: 1
- Kontrolor sudaca: 1
- Tehnička služba dvorana: 2
- Rukovodstvo kluba domaćin: najviše 5
- Rukovodstvo kluba gost: najviše 5
- Redari-zaštitari: do 8
- Novinari: do 5
- HNS: 5
U KRUGU SPORTSKE DVORANE:
- Djelatnici kluba domaćina tehničko osoblje: najviše 5
- Vozilo hitne pomoći ili sanitetsko vozilo: 3
- Redari-zaštitari: do 5
Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere stožera
civilne zaštite RH i sukladno obavezama uputama radne skupine za pripremu nastavka natjecanja.
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 HNS-a.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležna je Komisija za mali nogomet i nogomet na pijesku Izvršnog
odbora Hrvatskog nogometnog saveza.
Članak 36.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:
Zagreb, 07. 12. 2020.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta dana 07. 12. 2020. donio

ODLUKU

1. Marin Skender razrješuje se dužnosti člana Komisije za profesionalni nogomet.
2. Ivica Kulešević imenuje za člana Komisije za profesionalni nogomet.
3. Miodrag Borojević, Anton Kliman i Ivan Soldo razrješuju se dužnosti članova Komisije za
marketing.
4. Nenad Črnko, Ante Kulušić i Robert Markulin imenuju se za članove Komisije za
marketing.
5. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 07. 12. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor HNS donio je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog
Natjecateljske komisije dana 07. 12. 2020. donio

ODLUKU
1. Sandra Modrić uvrštava se na listu delegata Druge HNL u natjecateljskoj godini 2020/21.
2. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.

Broj:

Predsjednik

Zagreb, 07. 12. 2020.

Davor Šuker, v.r.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza temeljem članka 3. Pravilnika
o dodjeli «Trofeja podmlatka HNS-a» raspisao je 07. 12. 2020.
NATJEČAJ
ZA DODJELU
«TROFEJA PODMLATKA HNS»
ZA 2020. GODINU

1. «Trofej podmlatka HNS» je priznanje koje se svake godine dodjeljuje
pojedincima i organizacijama kao nagrada za životno djelo u nogometnom
sportu, odnosno za izniman doprinos razvoju nogometnog sporta u
Republici Hrvatskoj.
2. Pravo predlaganja kandidata imaju nogometni klubovi, županijski
nogometni savezi, nogometna središta, stručne nogometne organizacije,
članovi Skupštine i Izvršnog odbora HNS-a i dosadašnji dobitnici «Trofeja
podmlatka HNS».
3. Za dodjelu «Trofeja» mogu se, za značajan doprinos u razvoju i
unapređenju rada s mlađim uzrastima, postignute izuzetne rezultate,
značajno ostvarenje znanstvenog, stručnog i pedgoškog rada s mlađim
uzrastima ili kontinuirani višegodišnji uspješni rad s mladima, predložiti:
- nogometni klubovi;
- teritorijalne nogometne organizacije;
- gradovi i općine:
- sportske redakcije;
- obrazovne institucije;
- nogometni djelatnici,
- stručno-pedagoški djelatnici;
- nastavnici tjelesnog odgoja;
- donatori u nogometnom sportu.
4. Fizička osoba se može predložiti za dodjelu «Trofeja» ukoliko u
nogometnom sportu aktivno djeluje najmanje 25 godina i ima navršenih 55
godina života.
5. Prijedlog treba biti pisano obrazložen i sadržavati podatke o kandidatu.
Obrasci prijedloga nalaze se na web stranici www.hns-cff.hr
6. Prijedlozi s obrazloženjem upućuju se na adresu:
Hrvatski nogometni savez, za «Trofej podmlatka HNS», Zagreb, Ulica
grada Vukovara 269a.
7. Rok za slanje prijedloga je 20 dana od dana objave ovog Natječaja.

Hrvatski nogometni savez
Izvršni odbor

OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA DODJELU «TROFEJA PODMLATKA
HNS»
1. Predlagatelj:
___________________________________________________
ime i prezime ili organizacija
2. Kandidat:
_____________________________________________________
ime i prezime ili naziv organizacije
3. Mjesto prebivališta/sjedišta, adresa, telefon, mail adresa
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Rođen/osnovan _____________________________
5. Zaposlen __________________________________
6. Kratka sportska biografija (bio registrirani član kluba, trener, sudac,
sportski djelatnik i dr., za organizacije najznačajniji uspjesi) :

7. Do sada dobivao sportska priznanja:
8. Do sada dobivao ostala priznanja i odličja:
9. Predlaže se za: (zaokružiti područje)
- značajan doprinos u razvoju i unapređenju rada s mlađim
uzrastima
- postignute izuzetne rezultate
- značajno ostvarenje znanstveno-stručnog i pedagoškog rada s
mlađim uzrastima
- kontinuirani višegodišnji uspješni rad s mladima
Obrazloženje prijedloga

U _________________, dne __________ 202__.

Potpis
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Odjel: Glavno Tajništvo
Broj: 2020/09-18029
02/12/2020
FIFA Savezi Članovi

Poštovani,
Kao što znate te kao i prethodnih godina, mnogi klubovi iz Europe i Azije rado organiziraju svoje zimske
(i ljetne) pripreme u Turskoj i igraju prijateljske utakmice s klubovima koji svake godine borave u našoj
zemlji.
S tim u vezi, obzirom da te utakmice moraju odobriti odnosni savezi, konfederacija(e) i/ili FIFA u skladu
s FIFA Pravilnikom o međunarodnim utakmica te uzimajući u obzir situaciju povezanu s pandemijom,
ljubazno molimo da vaš savez ispuni i zamoli svoje klubove da ispune sljedeće kriterije:
•

Da ispune odnosni FIFA obrazac (obrazac za sudjelovanje) kako bi odobrio sudjelovanje vaših
pridruženih momčadi/klubova u međunarodnim prijateljskim utakmicama u Turskoj i potom
pošaljite obrasce Nogometnom savezu Turske i svojoj konfederaciji putem faksa na
+902163191945 ili na e-mail intdept@tff.org u rokovima spomenutim u FIFA Pravilniku.

•

Da obavijeste o detaljima organizatora utakmice; željeli bismo vas podsjetiti da, u skladu s FIFA
Pravilnikom, međunarodne utakmice ili turnire mogu organizirati samo nacionalni savezi (na
nacionalnoj klupskoj razini), klubovi ili FIFA posrednici za ugovaranje utakmica objavljeni na
Popisu FIFA posrednika za ugovaranje utakmica na FIFA.com. Stoga, nacionalni savez treba
obavijestiti TFF o detaljima organizatora utakmice te je li organizator utakmice FIFA
posrednik za ugovaranje utakmica. Prihvatit će se samo prijave tri navedena organizatora.
Navedeni organizator utakmice smatra se odgovornim za poduzimanje potrebnih
administrativnih, sigurnosnih i medicinskih mjera vezano uz utakmicu te primjenu potrebnih
mjera i postupaka vezano uz COVID 19 pandemiju kao i ishođenje svih potrebnih odobrenja za
održavanje utakmice od lokalnih tijela vlasti.

•

Da obavijeste hoće li će se odnosne utakmice prenositi uživo u Turskoj ili ne, za sve
međunarodne prijateljske utakmice (Tier 1, Tier 2, Tier 3) koje će se igrati na našem teritoriju.

•

Organizator treba zatražiti imenovanje sudaca od Nogometnog saveza Turske; u skladu s
Pravilnikom o organizaciji suđenja u FIFA savezima članovima, suce za takve utakmice trebala
bi imenovati Komisija za suđenje Nogometnog saveza Turske.

•

Zahtjev za takvo imenovanje trebao bi biti poslan Nogometnom savezu Turske nakon prijave
poslane putem navedenog faksa ili e-maila, najkasnije 4 dana prije utakmice (MD-4 kako bi se
omogućilo da suci obave PCR testove) na intrefereeing@tff.org te bi organizator trebao
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uplatiti u potpunosti i u cijelosti za njihove troškove i dnevnice po osobi u iznosu navedenom
u Dodatku, u skladu s međunarodnim pravilima, najkasnije 4 dana prije utakmice (MD-4) na
račun NS-a Turske u TL koji je kako slijedi. Suci će biti imenovani po primitku SWIFT-a na
navedenu email adresu.
•

Zbog trenutnih posebnih okolnosti, organizator utakmica mora platiti i troškove COVID 19 PCR
testova sudačkog tima, ti troškovi su uključeni u spomenute naknade za suce.
Detalji o utakmici te bankovni detalji pošiljatelja moraju biti navedeni na SWIFT-u. Molimo
primite na znanje da plaćanje polovice iznosa neće biti prihvaćeno, bit će vraćene natrag te
neće biti moguće odobriti utakmicu jer kriterij nije ispunjen.

TL račun
Banka: Garanti Bankasi
Podružnica i šifra: 1. Levent Ticari – 186
Broj računa: 6298038
IBAN: TR68 0006 2000 1860 0006 2980 38

EURO račun
Banka: Garanti Bankasi
Podružnica i šifra: 1. Levent Ticari Șube/Ist
Swift: TGBATRISXXX186
Broj računa: 9094471
IBAN: TR13 0006 2000 1860 0009 0944 71

Molimo primite na znanje da će se FIFA Protokol za povratak međunarodnim nogometnim utakmicama
primjenjivati na prijateljske utakmice A reprezentacija, a UEFA Protokol za povratak nogometu za
utakmice klubova i ostalih reprezentacija zajedno s Uputama Nogometnog saveza Turske za mjere u
natjecanjima zbog izbijanja COVID-a 19. Organizator utakmice je odgovoran za osiguravanje primjene
odredbi navedenih protokola. Savezi članovi i/ili klubovi su odgovorni osigurati postupanje članova
njihove delegacije (ili određeni igrači, ukoliko je potrebno) u skladu sa zdravstvenim preporukama i
obvezama za PCR testiranje prije njihovih utakmica. Obje momčadi bi trebale slijediti protokol za
gostujuće momčadi. Ukoliko se obavljaju PCR testovi, laboratorijski testovi trebaju se obaviti u
akreditiranim laboratorijima Ministarstva javnog zdravstva Republike Turske i, ukoliko je potrebno,
službene osobe koje imenuje TFF trebaju provjeriti rezultate testova momčadi. TFF zadržava pravo
imenovati delegate za sve utakmice radi kontrole organizacijskih i pandemijskih pitanja i mjera.
Željeli bismo naglasiti da će TFF odobriti međunarodne prijateljske utakmice samo kad primi sve
navedene informacije/dokumente u potpunosti u određenom roku i zatražiti odobrenje Konfederacija.
Napominjemo također da će TFF, u skladu s FIFA Pravilnikom, obavijestiti odnosni(e) savez(e),
konfederacija(e) i FIFA-u ako sazna za bilo kakvu međunarodnu utakmicu koja je dogovorena i odigrana
na našem teritoriju i za koju odobrenje nije traženo ili nije dano.
Zahvaljujemo na ljubaznoj suradnji te informiranju svojih klubova i pridruženih organizatora utakmica,
ostajemo
S poštovanjem,
Kadir KARDAS
Glavni tajnik
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DODATAK
TROŠKOVI ZA IMENOVANJE SUDACA

Za utakmice momčadi u višoj razini natjecanja u njihovom Savezu (jedna ili obje momčadi)

Sudac
Pomoćni sudac
Četvrti sudac
Ukupno:

TL
1.762
1.460
1.339
6.021

EUR
185
153
140
631

Za utakmice momčadi u ostalim razinama natjecanja u njihovom Savezu (obje momčadi)

Sudac
Pomoćni sudac
Četvrti sudac
Ukupno:

TL
1.218
946
842
3.952

EUR
128
99
88
414

Za utakmice A reprezentacija (muška i ženska/jedna ili obje ekipe)
* Molimo primite na znanje da troškove smještaja i putovanja sudaca mora također snositi
organizator

Sudac
Pomoćni sudac
Četvrti sudac
Ukupno:

TL
3.275
2.670
2.428
11.043

EUR
344
281
255
1.161

Za utakmice ostalih reprezentacija (U21 mladež/muška i ženska / jedna ili obje ekipe)

Sudac
Pomoćni sudac
Četvrti sudac
Ukupno:

TL
1.218
946
842
3.952

EUR
128
99
88
414

REGISTRACIJE

REGISTRACIJE
2.12. – 8.12.2020.
REGISTRACIJE
02.12.2020.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE

04.12.2020.
ZAGREBAČKO PODRUČJE
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 04.12.2020)
"MNK METEORA FUTSAL", ZAGREB: Novak Lana ,
Bošnjak Anamari , Bičanić Maja Lena , Pavičić Ana ,
Vučković Soković Viktorija , Pazarac Renata , Šemper
Marta , Čl. 35/1

(Sjednica 02.12.2020)
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača

Raskidi ugovora
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Giljanović Ivan raskinuli
su sporazumno stipendijski ugovor broj 003-07/2003/154 od 02.07.2020.

Robert Uroić s.r.
------------------------------REGISTRACIJE

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Kafadar Antonio ("NK Trogir
1912", Trogir) jer odlaze u inozemstvo.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

07.12.2020.
DALMATINSKO PODRUČJE
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKODALMATINSKE
(Sjednica 07.12.2020)

------------------------------REGISTRACIJE
03.12.2020.
SJEVERNO PODRUČJE
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ VARAŽDIN
(Sjednica 03.12.2020)

Aneksi ugovora
"HNK HAJDUK", SPLIT i igrač Jurić Stanko potpisali su
aneks (003-07/20-03/252)broj ugovora 134 od
15.02.2018 (ugovor o profesionalnom igranju).
"HNK HAJDUK", SPLIT i trener Jerković Zlatko
potpisali su aneks (003-07/20-02/163)broj ugovora I19/20-145 od 01.01.2020 (ugovor o profesionalnom
treniranju).
"HNK HAJDUK", SPLIT i trener Karoglan Mislav
potpisali su aneks (003-07/20-02/164)broj ugovora I19/20-57 od 07.08.2019 (ugovor o profesionalnom
treniranju).

Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Šarac Dejan ("NK Varaždin",
Varaždin) jer odlaze u inozemstvo.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

SLAVONSKO PODRUČJE
NOGOMETNO SREDIŠTE ĐAKOVO
(Sjednica 07.12.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Brajković Loren ("NK Dinamo
Tomašanci", Tomašanci) jer odlaze u inozemstvo.
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE
(Sjednica 07.12.2020)
Brisanje iz registra
Brišu se igrači iz registra Đekić Dejan ("MNK Brod
035", Slavonski Brod) jer odlaze u inozemstvo.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.

