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21. PRVENSTVO VETERANA HNS-a,  
ROVINJ, 24.09. – 26.09.2021. 

 
PROPOZICIJE NATJECANJA 

 
1. 

Organizator 21. prvenstva veterana HNS-a je Komisija za veteranski nogomet IO 
HNS-a, koja ujedno čini i Natjecateljsku komisiju prvenstva. Sve utakmice igraju se 
na terenima Vabruna sport u Rovinju (tereni broj 3 s prirodnom i teren broj 2 s 
umjetnom travom FIFA ** te Rovinjsko Selo s prirodnom travom). 

 
2. 

Prvenstvo se igra u dva dijela. U prvom dijelu 18 momčadi igraju po skupinama (6 
skupina po 3 momčadi.  Dvije prvoplasirane momčadi iz 6 skupina nastavljaju 
natjecanje  u 4  1/4 – finalne skupine po 3 momčadi svaka po unaprijed utvrđenoj 
shemi, iz kojih pobjednici ¼ finalnih skupuina ulaze u ½-finale i igraju cup sustavom 

do konačnog pobjednika. Sastav svih skupina i kompletan raspored odigravanja 
utakmica je u prilogu ovih Propozicija. Nositelji 6 skupina su redom prema 
dosadašnjim plasmanima na posljednja 4 prvenstva Hrvatske; Lokomotiva Senjak 
hoteli (Zagreb), Zagorec (Krapina), Jadran – Poreč, Sabunjar (Privlaka), Sava 
Strmec i Mladost Obrezina.  

 
3. 

Ukoliko dvije ili više momčadi imaju isti broj bodova u razigravanju po skupinama, 
redoslijed se određuje prema važečim propisima HNS-a, što znači, ukoliko 2 
(dvije) momčadi imaju isti broj bodova, međusobni susret odlučuje o prolasku u 
završnicu, ukoliko su i tu poravnati, dalje ide momčad koja ima bolju ukupnu gol 
razliku, ukoliko je i to isto, dalje ide momčad koja je dala veći broj golova. Na kraju 
odlučuje ždrijeb. U slučaju da sve 3 (tri) momčadi imaju isti broj bodova, odlučuje 
ukupna gol razlika, odnosno veći broj postignutih golova ili ako je sve isto, 
odlučuje ždrijeb. 

 
4. 

Sve utakmice tijekom prvenstva igraju se 2x25 minuta s poluvremenom od 
maksimalno 5 minuta. Od utakmica 1/2 završnice u slučaju neodlučenog susreta, 
pobjednik se dobiva naizmjeničnim izvođenjem jedanaesteraca s po 5 udaraca, a 
ako ni tada nema pobjednika, naizmjenično se izvode jedanaesterci do konačne 
pobjede jedne momčadi.  

 
5. 

Vrhovni nadzor nad utakmicom ima delegat kojeg određuje Organizator 
prvenstva. Utakmice sude suci delegirani od Povjerenika za suđenje, određenog 
od strane komisije nogometnih sudaca HNS-a, prema PNI HNS-a. 

 
6. 

Voditelji će predstavljati momčad prema Organizatoru te moraju 30 minuta prije 
početka utakmice, prijaviti momčad u zapisnik utakmice (popis igrača isključivo na 
obrascu organizatora po brojevima na dresovima, s COMET ID brojevima uz 
priložene sportske iskaznice te priložene EU COVID potvrde ili važećeg PCR testa 
za sve igrače i službene osobe koje ulaze u zapisnik utakmice).  
Na prvenstvu može nastupiti neograničen broj registriranih igrača za svaku 
momčad, ali za svaku utakmicu voditelj može prijaviti najviše 18 igrača, koji svi 
mogu nastupiti na toj utakmici sustavom letećih izmjena. Leteće izmjene smiju se 
vršiti isključivo na centralnoj poprečnoj liniji uz nadzor delegata utakmice, na način 
da igrač koji ulazi u igru, može to učiniti tek nakon što igrač koji izlazi iz igre, to 
učini. Prije svake utakmice delegat iste te Povjerenik natjecanja, vršiti će 
identifikaciju svakog igrača uz njegovu sportsku iskaznicu. 
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7. 

Za pojedinu momčad može nastupiti samo uredno registrirani igrač u COMET 
sustavu, sa svojom sportskom iskaznicom i važećim liječničkim pregledom 
(upisanim u COMET sustav).  

 
8. 

Igrač koji sakupi kumulativno tri sudačke opomene (žuta kartona) tijekom 
odigravanja Prvenstva, ne može nastupiti na prvoj slijedećoj utakmici Prvenstva. 
Igrač isključen iz igre na nekoj od utakmica Prvenstva, ne može nastupiti na prvoj 
slijedećoj utakmici Prvenstva, a o eventualnoj većoj kazni, odlučuje Disciplinski 
sudac, određen od strane Organizatora prije početka prvenstva. Igrači koji u 
utakmicu ½ finala uđu s 1 ili 2 akumulirane sudačke opomene, iste će im se s 

utakmicom ½ finala brisati, tj.eventualno dobivena sudačka opomena u ½ finalnoj 

utakmici će se smatrati kao 1. akumulirana. 
 

9. 
Za disciplinu momčadi na klupi odgovara voditelj momčadi, a uz njega u civilu na 
klupi još mogu biti samo trener, liječnik i fizioterapeut, ali samo ako su uvedeni u 
zapisnik utakmice prije njezinog odigravanja. Igrači koji nisu u zapisniku utakmice, 
ne mogu sjediti na klupi za pričuvne igrače, niti mogu biti u ograđenom dijelu 
terena za igru.  
Iznimno , na ovom 21.prvenstvu, zbog poštivanja epidemioloških mjera te velikog 
broja sudionika i gustog rasporeda odigravanja utakmica, igrači neće imati na 
raspolaganju upotrebu svlačionica na terenima za igru prije i poslije odigravanja 
utakmica, nego trebaju doći u opremi za igru, izravno iz svojih smještajnih 
kapaciteta. 

 
10. 

Utakmice u 1. stupnju registrira Povjerenik za natjecanje gosp. Nenad Stražanac. 
Žalba na odluku Povjerenika za natjecanje ili Disciplinskog suca, podnosi se 
Komisiji za žalbe, određenoj od strane Organizatora prije početka prvenstva, 
najkasnije 45 minuta nakon završene utakmice, a ista se taksira s 500,00 kuna.  
U slučaju prihvaćanja žalbe, taksa se vraća. Žalbe na odluke sudaca nema. 
 

11. 
Za sve navedeno u ovim Propozicijama, vrijede važeći Pravilnici HNS-a.  
Pravo tumačenja ovih Propozicija imaju nadležna tijela HNS-a.  
 
 

 

ORGANIZATOR 
 




