Godina: XXIII

Datum: 06. 08. 2014. Broj: 35

SADRŽAJ
NATJECANJA MLADEŽI 2014/15.
-

Kalendar natjecanja Prve HNL pionira i kadeta
Raspored i parovi natjecanja Prve HNL pionira i kadeta
Propozicije natjecanja Prve HNL pionira i kadeta
Propozicije natjecanja završnog dijela natjecanja HNK za
pionire i kadete
- Propozicije natjecanja za prvenstvo juniora i kadeta na
razini nogometnih središta HNS
- Propozicije natjecanja za prvenstvo pionira i mlađih pionira na
razini nogometnih središta HNS
- Propozicije natjecanja za međureginalno prvenstvo juniora i
kadeta nogometnih središta HNS Zagreb i Varaždin
- Odluka o vodstvu natjecanja mlađih uzrasta na razini
nogometnih središta HNS
- Odluka o vodstvu natjcanja završnice HNK pionira i kadeta
- Odluka o vodstvu natjecanja Međuregionalne lige juniora i
kadeta nogometnih središta HNS Zagreb I Varaždin
- Registracije

Izdaje: Hrvatski nogometni savez

Telefon: +385 1 2361 555

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

Uređuje: Ured HNS-a
Odgovorni urednik: Vladimir Iveta

IBAN: HR25 2340009-1100187844 (PBZ)

2

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43.
statuta HNS-a (Glasnik 16/14.) na sjednici održanoj 01. 08. 2014. donio
KALENDAR NATJECANJA PRVE HNL
PIONIRI – KADETI
za natjecateljsku godinu 2014./2015.

Sezona “JESEN 2014.“
KOLOVOZ 2014.
1. kolo
2. kolo
RUJAN 2014.
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
LISTOPAD 2014.
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
STUDENI 2014.
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

nedjelja
nedjelja

24.08.2014.
31.08.2014.

nedjelja
nedjelja
nedjelja
nedjelja

07.09.2014.
14.09.2014.
21.09.2014.
28.09.2014.

nedjelja
nedjelja
nedjelja
nedjelja

05.10.2014.
12.10.2014.
19.10.2014.
26.10.2014.

nedjelja
nedjelja
nedjelja
nedjelja
nedjelja

02.11.2014.
09.11.2014.
16.11.2014.
23.11.2014.
30.11.2014.

Sezona “PROLJEĆE 2015.“
VELJAČA 2015.
16. kolo
nedjelja
OŽUJAK 2015.
17. kolo
nedjelja
18. kolo
nedjelja
19. kolo
nedjelja
20. kolo
nedjelja
21.kolo
nedjelja
TRAVANJ 2015.
22. kolo
srijeda
23. kolo
nedjelja
24. kolo
nedjelja
25. kolo
srijeda
SVIBANJ 2015.
26. kolo
nedjelja
27. kolo
nedjelja
28. kolo
nedjelja
29. kolo
nedjelja
30. kolo
nedjelja

22.02.2015.
01.03.2015.
08.03.2015.
15.03.2015.
22.03.2015.
29.03.2015.
01.04.2015.
12.04.2015.
19.04.2015.
26.04.2015.
03.05.2015.
10.05.2015.
17.05.2015.
24.05.2015.
31.05.2015.

Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Predsjednik:
Davor Šuker v.r.

Zagreb, 01. 08. 2014.
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Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43.
Statuta (Glasnik 16/14) na sjednici održanoj 01. 08. 2014.g, donio
PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO PRVE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE
PIONIRA I KADETA ZA NATJECATELJSKU 2014/2015. GODINU
OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SUSTAV I KALENDAR NATJECANJA
Članak 1.
U svezi s Odlukom o sustavu natjecanja mladeži, na temelju
ostvarenih rezultatima juniorskih i kadetskih momčadi u natjecateljskoj
godini 2013./14., ostvarenim rezultatima na završnici amaterskog
prvenstva Hrvatske pionira i kadeta te odluke Izvršnog odbora HNS-a
sudionici natjecanja u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi su:
1. HNK “CIBALIA s.d.d.“ Vinkovci
2. GNK “DINAMO“ Zagreb
3. NK “HAJDUK š.d.d.“ Split
4. HNK “HRVATSKI DRAGOVOLJAC“ Zagreb
5. NK “INTER-ZAPREŠIĆ“ Zaprešić
6. NK “ISTRA 1961 š.d.d.“ Pula
7. NK “LOKOMOTIVA“ Zagreb
8. NK “MARSONIA“ Slavonski Brod
9. NK “OSIJEK s.d.d.“ Osijek
10. HNK “RIJEKA š.d.d.“ Rijeka
11. NK “SLAVEN BELUPO“ Koprivnica
12. RNK “SPLIT“ Split
13. HNK “ŠIBENIK“ Šibenik
14. NK “VARAŽDIN“ Varaždin
15. NK “ZADAR“ Zadar
16. NK “ZAGREB“ Zagreb
Članak 2.
Natjecanjem rukovodi Hrvatski nogometni savez putem tijela
natjecanja.
Članak 3.
Natjecanje se odvija dvokružno (15 + 15 = 30 kola) po bod sustavu.
Natjecanje Prve HNL pioniri/kadeti za natjecateljsku godinu
2014/2015. počinje 24. kolovoza 2014. (1. kolo), a završava 31. svibnja
2015. godine (30. kolo).
Utakmice u kategoriji pionira igraju se u trajanju od 2x35 minuta, a u
kategoriji kadeta 2x40 minuta.
Članak 4.
Utakmice Prve HNL pionira i kadeta igraju se nedjeljom.
Utakmice koje se igraju tijekom tjedna, igraju se srijedom.
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima ili u
dogovoru sa klubovima odobriti izmjenu dana i satnice odigravanja
pojedinih utakmica te odobriti zamjenu domaćinstva i sl. Utakmice koje
se igraju izvan utvrđenog kalendara mogu se igrati samo prije
rasporedom i kalendarom utvrđenog termina slijedećeg kola uz
odobrenje Povjerenika.
Klub domaćin koji zbog razloga više sile ne može odigrati utakmicu
na svom igralištu, dužan je najkasnije osam (8) dana prije navedene
utakmice, odrediti grad i igralište gdje će biti domaćin utakmice. U
izuzetnim slučajevima, o čemu odlučuje Povjerenik za natjecanje, rok se
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može skratiti na tri (3) dana prije odigravanja utakmice.
Članak 5.
Klubovi nemaju pravo na odlaganje prvenstvenih utakmica zbog
sudjelovanja njihovih igrača u programu odgovarajućih reprezentativnih
selekcija HNS-a.
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 biti će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg
incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama Disciplinskog
pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni
savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i
licenciranu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS
aplikacijskom sustavu COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr).
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 igralište – stadion odigravanja
utakmice.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost
sudaca, delegata i gostujuće momčadi za vrijeme odigravanja utakmice
i sve do napuštanja igrališta - stadiona odgovarajućim prijevoznim
sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim utakmicama osigurati liječničku
službu i vozilo hitne medicinske pomoći, koje mora biti uz igralište i u
slučaju potrebe obaviti prijevoz do zdravstvene ustanove.
Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne
radnje kako bi se izvršila obveza iz stavka 3. ovog članka, a liječnička
služba i vozilo prve pomoći ne dođu na igralište do početka utakmice,
ista neće započeti sve dok klub domaćin ne osigura prikladno osobno
vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozlijeđeni prevesti do najbliže
zdravstvene ustanove i osigura dežurstvo liječnika licenciranog pri
HNS-u.
Ukoliko delegat utvrdi da nema vozila označenog u prethodnom
stavku i dežurnog liječnika do početka utakmice, takva utakmica se
neće odigrati, a sve posljedice snosi klub domaćin.
Klub domaćin utakmice koja se izravno televizijski prenosi ili snima
od strane ugovornog partnera HNS-a dužan je osigurate tehničke
uvjete za rad snimatelja i komentatora (pozicije za kamere, stol za
komentatore, zapisnik utakmice i dr.).
Članak 8.
Prvenstvene utakmice klubova Prve HNL moraju se igrati na
igralištima koja u svemu odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i
Pravilnika o nogometnim natjecanjima i koja su registrirana od strane
nadležnog nogometnog organa, odnosno Odjela za licenciranje HNS-a.
Rješenje o registraciji igrališta mora biti vidno istaknuto u prostoriji u
kojoj se pišu zapisnici utakmica, a jedan primjerak dostavljen
Povjereniku natjecanja prije početka natjecanja, odnosno u slučaju
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zahtjeva za promjenom igrališta tijekom prvenstva, kopija rješenja mora
biti dostavljena uz zahtjev.
Članak 9.
Za odigravanje utakmica Prve HNL pionira i kadeta klub domaćin je
obvezan osigurati najmanje tri (3) lopte za svaku od ovih utakmica, a
koje u svemu moraju odgovarati Pravila nogometne igre.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte
ne mogu biti bijele boje već moraju biti crvene ili u nekoj drugoj vidno
uočljivoj boji.
Članak 10.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za
iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena za igru.
Članak 11.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored
terena, u zaštitnim kabinama mogu se nalaziti slijedeće službene osobe:
- predstavnik kluba,
- trener u sportskoj opremi s licencom HNS-a,
- trener zamjenik s licencom HNS-a,
- rezervni igrači u sportskoj opremi, ukupno sedam,
- fizioterapeut u sportskoj opremi i licencom HNS-a,
- liječnik kluba s oznakom i licencom HNS-a
U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
- dežurni liječnik posebnom oznakom i 2 – 4 osobe uz nosila,
posebno označene, za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena
- potreban broj dodavača lopti obučenih u sportsku opremu
različite boje od boje dresova obiju momčadi
- liječnička služba i vozač dežurnih kola Hitne medicinske pomoći,
- fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
- potreban broj redara i organa reda vidljivo obilježenih.
Uz igrače koji se s vanjske strane uzdužne crte terena zagrijavaju radi
priprema za ulazak u igru može se nalaziti i njihov pomoćni ili
kondicijski trener, ako se prije toga nalazio u zaštitnoj kabini.
Službene osobe obvezne su za vrijeme odigravanja utakmica
ponašati se u duhu fair-playa i biti na raspolaganju i pomoći igračima i
sucima u nesmetanom odigravanju utakmice. U zaštitnim kabinama
zabranjeno je pušenje tijekom odigravanja utakmice.
Članak 12.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba,
članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici
u ime kluba.
PRAVO NASTUPA IGRAČA
Članak 13.
Pravo nastupa za momčad pionira imaju svi pravilno registrirani
igrači upisani u aplikacijski sustav COMET HNS ako na dan odigravanja
nisu mlađi od 12 godina, a na dan 01. 07. 2014. godine nisu stariji od 14
godina i 6 mjeseci /rođeni 01. 01. 2000. godine i mlađi).
Iznimno, na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su
navršili 11 godina života ako su od posebne liječničke komisije
proglašeni sposobnim za nastupanjem na juniorskim utakmicama s tim
da im je to pravo potvrđeno od strane nadležnog organa za registraciju
i unijeto u športsku iskaznicu.
Pravo nastupa za momčad kadeta imaju svi pravilno registrirani
igrači upisani u aplikacijski sustav COMET HNS ako na dan odigravanja
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utakmice nisu mlađi od 14 godina, a na dan 01. 07. 2014. godine nisu
stariji od 16 godina i 6 mjeseci (rođeni 01. 01. 1998. godine i mlađi).
Iznimno, na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su
navršili 13 godina života ako su od posebne liječničke komisije
proglašeni sposobnim za nastupanjem na kadetskim utakmicama s tim
da im je to pravo potvrđeno od strane nadležnog organa za registraciju
i unijeto u sportsku iskaznicu.
Identitet igrača utvrđuje se sportskom iskaznicom igrača.
Na utakmicama Prve HNL pionira i kadeta mogu nastupiti samo oni
igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni, a što mora biti upisano
u sportsku iskaznicu.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od upisa u
sportsku iskaznicu.
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno
vrijeme kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka,
to upisuje u sportsku iskaznicu, a igrač može nastupiti od dana upisa
pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.
Specijalistički liječnički pregled vrijedi šest mjeseci za igrača pionira
za nastup u kadetskoj momčadi i igrača mlađeg pionira za nastup u
pionirskoj momčadi. Sa specijalističkim liječničkim pregledom, sve dok
je na snazi, igrač može nastupiti na svim utakmicama i u slučaju da je
rok valjanosti redovnog pregleda istekao.
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 iskaznicu, a
delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom
liječničkom pregledu, ne može nastupiti na javnoj utakmici. Igrač koji
nema upisan liječnički pregled u iskaznici može nastupiti na javnoj
utakmici samo ako u trenutku kada mu to delegat zatraži, ima kod sebe
službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. Potvrda o
izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka treba biti izdana od
strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i vrijedi
najduže 15 dana od dana izdavanja.
Liječnički pregled kojim se utvrđuje opća i posebna zdravstvena
sposobnost obavlja ovlašteni liječnik specijalist sportske medicine,
odnosno specijalist medicine rada i sporta. Listu ovlaštenih liječnika
utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zdravstva.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se
nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom
kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice
nastalu zbog dobivene tri javne opomene, igrač izdržava na prvoj
slijedećoj prvenstvenoj utakmici.
Klubovi su dužni voditi evidenciju opomenutih igrača i provjeravati sa
službenom evidencijom koja se vodi u COMET sustavu HNS te pismeno
izvijestiti Disciplinskog suca o broju opomena igrača koji se u tijeku
prvenstva registrira za klub.
Članak 14.
U natjecanju Prve HNL pionira i kadeta, dozvoljen je nastup dva (2)
igrača strana državljana na utakmici.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno
državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko i državljani neke od država
članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije
nastupio ukoliko nije ušao u igru.
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Članak 15.
Na prvenstvenim utakmicama može biti imenovano i u zapisnik
upisano najviše sedam (7) zamjenskih igrača i od kojih u igru može ući
najviše pet (5) igrača.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 16.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje
delegata u pravilu s liste delegata Prve HNL, a po potrebi i s liste Druge
HNL. Delegat zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira organizaciju
utakmica i ocjenjuje suđenje te ima vrhovni nadzor na utakmici.
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 i ocjenu suđenja, delegat
dostavlja Povjereniku natjecanja u roku od 48 sati nakon odigrane
utakmice.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika sa utakmice, delegat
uručuje službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju
zapisnika.
Delegat je dužan primjerak kompletnog zapisnika putem telefaxa
dostaviti Povjereniku natjecanja odmah po završetku utakmice, a
telefonom izvijestiti Povjerenika za natjecanje o rezultatu utakmice i
eventualnim nepravilnostima ili incidentima.
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik
za natjecanje.
Članak 17.
Ukoliko se iz nekog opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može
pisati u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS, klub domaćin obvezan
je delegatu utakmice staviti na raspolaganje dovoljan broj obrazaca
zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispiše
pisaćim strojem ili kompjutorskim ispisom, kao i pružiti svu neophodnu
pomoć pri sastavljanju zapisnika, pri eventualnom saslušanju određenih
osoba, te korištenje fax uređaja.
U tom slučaju u zapisnik se također unose podaci o mjesecu i godini
rođenja igrača.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o
pravilnom unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni
svojeručno potpisati.
SUCI UTAKMICE
Članak 18.
Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje Povjerenik za suđenje
Prve HNL pionira i kadeta.
Članak 19.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje
primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i
nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije
utakmice.
Članak 20.
Prvenstvene utakmice Prve HNL pionira i kadeta sude suci sa Liste
Prve, Druge i Treće HNL za suđenje i pomoćno suđenje.
Ako sudac koji je određen za suđenje utakmice, ne dođe na teren u
određeno vrijeme za početak utakmice, utakmicu će suditi prvi
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pomoćni sudac. U slučaju nedolaska prvog pomoćnog suca, utakmicu
će suditi drugi pomoćni sudac.
Ukoliko na utakmicu ne dođu niti sudac, niti pomoćni suci, klubovi će
se pismeno sporazumjeti da utakmicu sudi jedan od nazočnih sudaca
saveznog ranga.
U slučaju da klubovi ne postignu sporazum, delegat utakmice će
odlučiti koji će od nazočnih sudaca suditi utakmicu, što sve treba
zapisnički konstatirati.
Članak 21.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže,
ili se ne pridržava odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute
nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila
nogometne igre ili propisa organa HNS, a u svezi s nogometnim
natjecanjem, biti će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom
ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za
suđenje Prve HNL juniora i kadeta.
Članak 22.
Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni ili četvrti sudac) nije
odgovoran za bilo kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili
gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak
koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog neke
odluke koju je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni
postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.
TEREN ZA IGRU I STADIONI – UVJETI ZA ODIGRAVANJE
PRVENSTVENIH UTAKMICA
Članak 23.
Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenima koji u
potpunosti odgovaraju odredbama Pravila nogometne igre i Pravilnika
o nogometnim natjecanjima HNS-a. Utakmice Prve HNL pionira i kadeta
mogu se igrati na terenima sa umjetnom travom ukoliko je za iste
dobiveno odobrenje nadležnih organa ŽNS-a i Odjela za licenciranje
HNS-a, sukladno odredbama UEFA i FIFA.
Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno
podoban za odigravanje utakmice.
Pregled terena mora se obaviti u nazočnosti oba kapetana i to u
vrijeme određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled se može
obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost kapetana obje
momčadi i suca utakmice.
Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg
drugog, što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen
suditi utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donijetu
odluku o nepodobnosti terena i zapisnik dostaviti Povjereniku za
natjecanje u roku od 24 sata uz prethodnu obavijest telefonom
odnosno telefaksom.
Članak 24.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo
koji oblik reklamiranja.
Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti izvješen
reklamni materijal ili pribor (npr. kamere, mikrofoni i sl.) Također je
zabranjena reprodukcija logotipa na travnatom dijelu terena za igru.
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Članak 25.
Svaki klub koji sudjeluje u prvenstvu Prve HNL pionira i kadeta mora
ispunjavati slijedeće uvjete:
- igralište (stadion) za odigravanje utakmice mora imati adekvatno
gledalište,
- kvalitetan travnati teren ili teren sa umjetnom travom odvojen od
gledališta posebnom ogradom
- najmanje četiri (4) svlačionice za momčadi sa kupaonicama sa
toplom vodom i posebnu svlačionicu za suce, te odvojenu prostoriju za
sastavljanje zapisnika,
- kupaonice sa toplom vodom, koje moraju biti odvojene i sve
ostale potrebe sanitarno – tehničke uređaje,
- zaštitne kabine za momčadi i odvojenu zaštitnu kabinu za
delegata utakmice, koje se postavljaju na uzdužnoj strani igrališta,
propisno udaljene od terena,
- zaštićeni prolaz – tunel za prolazak igrača i službenih osoba od
svlačionica do igrališta,
- osigurati potrebne uvjete za nesmetan rad novinara,
- ostali uvjeti propisani stručno – pedagoškim normativima.
Članak 26.
Klub domaćin dužan je osigurati prostorije za provođenje doping
kontrole.
Prostorije sačinjavaju:
- prostorija za čekanje, koja mora biti opremljena hladnjakom s
dozvoljenim pićima i čašama za piće,
- prostorija s radnom površinom za popunjavanje obrazaca i rad s
uzorkom.
Pristup prostorijama i lokacija za provođenje doping kontrole trebaju
biti jasno označene DOPING KONTROLA.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 27.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok
traje suspenzija.
ŽALBA
Članak 28.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih
rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili
telefaksom u roku od dva dana od dana odigravanja utakmice.
Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, s dokazom o
uplaćenoj taksi u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Za utakmice posljednja dva kola prvenstva, žalbe se najavljuju i
dostavljaju u roku od dva dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju, ili na državni praznik, on se
produžava na prvi slijedeći 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 skraćeni postupak.
TAKSA NA ŽALBU
Članak 29.
Iznos takse na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS.
Iznos takse na žalbu i svaka izmjena taksi objavljuje se u Službenom
glasilu.
Taksa se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti
usvoji.
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Iznos takse na žalbu identičan je iznosu utvrđenom za Prvu HNL
seniora.
Članak 30.
Nenajavljene, nepravovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće
biti uzete u postupak, odbaciti će se, a utakmica će biti registrirana
postignutim rezultatom.
Pri ocjeni pravovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na
poštanskom žigu preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefax
potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici.
Članak 31.
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisiji za
žalbe HNS-a u roku od pet (5) dana od dana uručenja odluke.
U izuzetnim slučajevima (dva posljednja kola i sl.) rok za podnošenje
žalbe je dva (2) dana. Žalba se podnosi preko Povjerenika za
natjecanje, čija se odluka žalbom pobija.
Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10)
dana, a u skraćenom postupku u roku od pet (5) dana od dana prijema
žalbe.
Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe
HNS-a 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 HNS-a nema mjesta žalbi.
REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 32.
Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za
registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3 – 0 (par forfe),
utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu
najkasnije u roku od osam (8) 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. 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 33.
O disciplinskim prekršajima koja naprave klubovi, suci, treneri ili ostali
nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinski sudac
Prve HNL pionira i kadeta, na osnova odredaba Disciplinskog pravilnika
HNS i Kriterija za djelovanje disciplinskog suca.
OBNAVLJANJE LIGE
Članak 34.
U natjecateljskoj godini 2015./2016. igrat će se Prva HNL pionira i
kadeta sa 14 klubova i to: 12 najuspješnijih klubova na kraju prvenstva
2014./15. Prve HNL pionira i kadeta po kriteriju ukupno boljeg plasmana
obje momčadi te dva najuspješnija kluba sa završnice amaterskog
prvenstva Hrvatske na kojima nastupaju prvaci liga pionira i kadeta na
razini središta HNS.
Kriterij ukupno boljeg plasmana je zbroj osvojenih bodova pionirske i
kadetske momčadi na kraju prvenstva odnosno pionirske i kadetske na
završnici amaterskog prvenstva koje se boduje na osnovu poretka
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pojedine momčadi po kategorijama. U slučaju ostvarenog identičnog
rezultata dva ili više klubova, prednost ima klub čija momčad pionira je
ostvarila bolji plasman u prvenstvu Prve HNL pionira i kadeta odnosno
momčad pionira na završnici amaterskog prvenstva.
Ukoliko među klubovima koji sudjeluju na amaterskom prvenstvu ne
bude zainteresiranih klubova za ulazak u Prvu HNL pionira i kadeta, liga
će se popuniti s dva kluba koji su igrali u Prvoj HNL pionira i kadeta u
prvenstvu 2014./15 po ostvarenom plasmanu ili s dva kluba čije su
momčadi pionira i kadeta igrale na razini središta HNS i koji ispunjavaju
uvjete za taj stupanj natjecanja o čemu će konačnu odluku donijeti
Izvršni odbor HNS-a.
Članak 35.
Ako se iz bilo kojih razloga prije ili u tijeku natjecanja u natjecateljskoj
godini 2014/2015. uprazni jedno mjesto ili više mjesta, Prva HNL pionira
i kadeta se ne popunjava.
UTVĐIVANJE PLASMANA
Članak 36.
Momčad koja pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog
rezultata svaka momčad osvaja po jedan bod.
Ako momčadi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između danih i
primljenih zgoditaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici
zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti
broj zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja ili mjesto koje
osigurava sudjelovanje u međunarodnim natjecanjima, u slučaju
jednakog broja bodova nakon 30. kola, plasman se utvrđuje na osnovu
dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama
postigli klubovi sa jednakim brojem bodova.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih
bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i
primljenih zgoditaka.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka
u gostima (kada su u kombinaciji dvije momčadi), odnosno veći broj
postignutih golova (kada su u kombinaciji tri ili više momčadi).
Ako se plasman klubova ne može utvrditi niti nakon primjene
dodatne tablice, primijeniti će se kriterij ukupne razlike između danih i
primljenih zgoditaka iz svih utakmica koje su klubovi odigrali tijekom
prvenstva sukladno stavku 2. ovog članka.
Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju
utakmice između zainteresiranih momčadi i to:
- dvije utakmice po dvostrukom bod sustavu, ako su u kombinaciji
dvije momčadi
- tri utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu,
ako su u kombinaciji tri momčadi,
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, na
neutralnom terenu, ako je u kombinaciji četiri ili više momčadi.
Ukoliko se usuglase klubovi, umjesto odigravanja ovih utakmica,
pitanje pobjednika može se utvrditi ždrijebom koji će provesti
Povjerenik za natjecanje.
Tablice za obje kategorije proglašava Komisija za natjecanje HNS.
SUDJELOVANJE KLUBOVA U MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA
Članak 37.
Ako se osnuju međunarodna natjecanja u kojima će biti omogućeno
sudjelovanje momčadima pionira ili kadeta Prve HNL, sudionici takvih
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natjecanja utvrditi će se uz primjenu odredbi UEFA i Propozicija Prve
HNL seniora za natjecateljsku 2014/15. godinu.
PRAVA IZ NATJECANJA
Članak 38.
Na prvenstvenim utakmicama Prve HNL pionira i kadeta mogu se
prodavati ulaznice koje samostalno tiskaju klubovi prema svojim
potrebama.
Prihode sa prvenstvenih utakmica Prve HNL pionira i kadeta ubiru
klubovi domaćini.
U slučaju odigravanja nove prvenstvene utakmice, ukupan prihod sa
te utakmice, po odbitku svih službenih rashoda i troškova gostujućeg
kluba, sudaca i delegata, dijeli se na jednake dijelova.
Ukoliko se iz prihoda sa nove prvenstvene utakmice ne mogu
podmiriti službeni rashodi i troškovi iz prethodnog stavka, klubovi
zajednički snose gubitak.
Članak 39.
Svi klubovi Prve HNL pionira i kadeta podliježu obveznom plaćanju:
- troškova članarine - pologa za natjecanje koju određuje Izvršni
odbor HNS, a koja se plaća na račun HNS-a prije početka natjecanja i
služi za plaćanje naknada i troškova sucima i delegatima utakmica,
- eventualnih novčanih kazni po odluci Disciplinskog suca Prve
HNL pionira i kadeta.
NAGRADE
Članak 40.
Prvoplasirana momčad prvenstva Prve HNL pionira i kadeta pojedine
kategorije osvaja pehar HNS-a u trajno vlasništvo.
HNS prvoplasiranim momčadima u obje kategorije dodjeljuje po 30
zlatnih medalja koje se dodjeljuju igračima, trenerima, liječnicima,
fizioterapeutima i članovima rukovodstva kluba, prema pismenom
prijedlogu kluba.
Fair-play momčad koji po Pravilniku zauzme 1. mjesto u pojedinoj
kategoriji, dobiva u trajno vlasništvo pehar – dar Hrvatskog
nogometnog saveza.
Pehari i medalje se momčadima predaju na utakmicama po izboru
kluba nakon verifikacije tablica od strane Povjerenika za natjecanje
HNS najboljim strijelcima u obje kategorije dodjeljuje prigodni pokal.
OPREMA MOMČADI
Članak 41.
Gostujući klub mora poštivati boju sportsku opremu kluba domaćina,
koja je prijavljena Povjereniku natjecanja prije početka natjecanja.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na
utakmici.
Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će
mu posuditi sportsku opremu boje različite od svojih.
Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini
označeni jasno čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine
između 25 cm (dvadeset pet centimetara) i 35 cm (trideset pet
centimetara).
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 utakmice.
Klub domaćin obvezan je za foto reportere osigurati adekvatno
propisane oznake s brojevima od 1- 50, koje su oni obvezni nositi za
vrijeme utakmice.
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ORGANI NATJECANJA
Članak 42.
Organi natjecanja su:
·
Povjerenik za natjecanje,
·
Povjerenik za suđenje,
·
Povjerenik za sigurnost,
·
Disciplinski sudac
·
Komisija za žalbe HNS-a.
· POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 43.
Povjerenik za natjecanje:
- ima vrhovni nadzor nad natjecanjem u Prvoj HNL pionira i kadeta,
- rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i
ostalim pravilnicima koji se primjenjuju u natjecanju,
- određuje delegate za utakmice Prve HNL pionira i kadeta s liste
delegata,
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane
utakmice, u prvom stupnju,
- vodi tablicu natjecanja,
- utvrđuje satnicu, odobrava promjenu termina i satnice natjecanja
te opravdanu promjenu mjesta odigravanja utakmica,
- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
- kontrolira ispunjavanje uvjeta klubova Prve HNL neophodnih za
odvijanje natjecanja,
- podnosi prijave protiv sudionika natjecanja Prve HNL koji prekrše
odredbe ovih Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima i
Kodeksa o ponašanju,
- donosi prijedlog Uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmica
Prve HNL,
- priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za
vrijeme odigravanja, zajedno sa Povjerenikom za sigurnost,
- priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje.
· POVJERENIK ZA SUĐENJE
Članak 44.
Povjerenik za suđenje:
- određuje suce za utakmice Prve HNL pionira i kadeta,
- sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,
- vodi brigu o suđenju na svim utakmicama Prve HNL pionira i
kadeta,
- prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja,
- prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,
- informira nadležne organe o potrebi poduzimanja odgovarajućih
mjera,
- podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava,
prigovora i žalbi u svezi sa suđenje,
- najmanje dva puta godišnje izrađuje i daje izvješće o suđenju,
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere organi HNS.
· POVJERENIK ZA SIGURNOST
Članak 45.
Povjerenik za sigurnost:
- obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmica, a što je posebno
definirano u Odluci o sigurnosti,
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru
HNS s prijedlozima eventualnih novih mjera za uspješniji rad.
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· DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 46.
Disciplinski sudac:
- donosi odluku u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili
klubovi Prve HNL pionira i kadeta, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i
ostali nogometni djelatnici, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom HNSa i Kriterijima za djelovanje disciplinskog suca,
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru
HNS o svom radu s prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad.
· KOMISIJA ZA ŽALBE HNS-a
Članak 47.
Komisija za žalbe HNS-a rješava u drugom stupnju žalbe na odluke
Povjerenika za natjecanje i Disciplinskog suca.
Žalba se dostavlja u roku predviđenom člankom 31. putem
preporučene pošte ili telefaksom uz dokaz o uplati propisane takse.
Odluka Komisije za žalbe HNS-a je konačna.
KAZNENE ODREDBE
Članak 48.
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 49.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe
Pravila nogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o
natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 50.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor HNS-a.
Članak 51.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu
Hrvatskog nogometnog saveza.

Zagreb, 01. 08.2014.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta (Glasnik 16/14) na
sjednici održanoj 01. 08. 2014. donio
PROPOZICIJE
ZAVRŠNOG DIJELA NATJECANJA HRVATSKOG NOGOMETNOG KUPA
ZA PIONIRE I KADETE 2014/2015
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Završnicu Hrvatskog nogometnog kupa za pionire i kadete ( u
daljnjem tekstu: HNK ) čine sljedeća natjecateljska kola:
pretkolo
1/32 finala
1. kolo
1/16 finala
2. kolo
1/8 finala
3. kolo
1/4 finala
4. kolo
1/2 finala
finale
Članak 2.
Pretkolo se igra u dvije skupine.
Skupinu A čine: pobjednici kupa ŽNS-a (Vukovarsko-srijemski,
Osječko-baranjski, Brodsko-posavski, Požeško-slavonski, Virovitičkopodravski, Bjelovarsko-bilogorski, Koprivničko-križevački, Međimurski,
Varaždinski, Krapinsko-zagorski, ZNS) i onoliko finalista koliko treba do
brojke 16 vodeći se kriterijem broja momčadi pionira i kadeta u kup
natjecanju pojedinog ŽNS-a.
Skupinu B čine: pobjednici kupa ŽNS-a (Dubrovačko-neretvanski,
Splitsko-dalmatinski, Šibensko-kninski, Zadarski, Ličko-senjski,
Primorsko-goranski, Istarski, Karlovački, Sisačko-moslavački,
Zagrebačke županije) i onoliko finalista koliko treba do brojke 16 vodeći
se kriterijem broja momčadi pionira i kadeta u kup natjecanju pojedinog
ŽNS-a
Parovi se određuju poludirigiranim ždrijebom te se ne mogu sastati
momčadi iz iste županije.
Članak 3.
U 1. kolo koje se igra u dvije skupine (A i B) izravno ulazi 16 klubova
koji sudjeluju u 1. HNL pionira i kadeta u tekućoj natjecateljskoj godini i
16 pobjednika pretkola.
Skupinu A čine: Cibalia, Dinamo, Lokomotiva, Marsonia, Osijek,
Slaven Belupo, Varaždin, Zagreb te pobjednici pretkola skupine A.
Skupinu B čine: Hajduk, Hrvatski dragovoljac, Inter-Zaprešić, Istra
1961, Rijeka, Split, Šibenik, Zadar te pobjednici pretkola skupine B
Igra se jedna ( 1 ) utakmica, protivnici se određuju poludirigiranim
ždrijebom pri čemu se klubovi 1. HNL ne mogu susresti međusobno i
obvezno igraju u gostima.
Članak 4.
U 2. kolo koje se igra u dvije skupine ulaze pobjednici iz 1. kola.
Igra se jedna ( 1 ) utakmica, a parovi i domaćinstvo se određuju
ždrijebom.
Članak 5.
U 3. kolu dolazi do spajanja skupina, a u njega ulaze pobjednici iz 2. kola.
Igra se jedna ( 1 ) utakmica, a parovi i domaćinstvo se određuju
ždrijebom.
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Članak 6.
U 4. kolo ulaze pobjednici iz 3. kola, igraju se dvije ( 2 ) utakmice, a
parovi i prvo domaćinstvo se određuje ždrijebom.
Članak 7.
U finale ulaze pobjednici iz 4. kola i igra se jedna utakmica.
Članak 8.
Županijski nogometni savezi su obvezni svoja kup natjecanja u
jesenskome dijelu sezone okončati najkasnije do 20. listopada tekuće
natjecateljske godine.
Županijski nogometni savezi koji ne završe natjecanje ili ne prijave
pobjednike i finaliste Predsjedniku povjerenstva HNK kadeta i pionira
neće imati svoje predstavnike u Završnom natjecanju.
OBVEZE SUDIONIKA NATJECANJA
Članak 9.
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 biti će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg
incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama Disciplinskog
pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni
savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin u fazi polufinala i finala obvezan je utakmicu snimiti sa
video kamerom te video kazetu ili DVD predati delegatu neposredno
po završetku utakmice.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i
licenciranu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS
aplikacijskom sustavu COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr).
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica
obvezna su pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju
utakmice.
Članak 10.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o
vremenu dolaska u mjesto, odnosno na igralište - stadion odigravanja
utakmice.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost
sudaca, delegata i gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice
i sve do napuštanja igrališta/stadiona odgovarajućim prijevoznim
sredstvom.
Klub domaćin je obvezan za utakmicu osigurati zdravstveno osoblje
te vozilo hitne medicinske pomoći. U slučaju nenazočnosti vozila hitne
medicinske pomoći klub je dužan osigurati adekvatno zamjensko vozilo
kojim će se u slučaju potrebe obaviti prijevoz do najbliže zdravstvene
ustanove. Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama
ovog članka jer se u protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi
sve posljedice neodigravanja utakmice.
Prije početka svake utakmice predstavnici klubova obvezni su
delegatu utakmice dati na uvid sportske iskaznice igrača, licence
trenera i službenih osoba. Sudionik natjecanja - domaćin, obvezan je
delegatu utakmice pružiti svu pomoć pri sastavljanju zapisnika i
eventualnom saslušanju osoba.
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Članak 11.
Sudionici natjecanja koji igraju na domaćem terenu, mogu utakmice
organizirati isključivo na terenu koji je za istu natjecateljsku godinu
licenciran za odigravanje prvenstvenih utakmica tog kluba. Iznimno,
tijelo koje vodi natjecanje može u slučaju opravdanog razloga, i uz
suglasnost oba kluba, odrediti da se utakmica igra na drugom igralištu,
a ne onom na kojem klub domaćin igra prvenstvene utakmice.
Članak 12.
Za odigravanje utakmica Završnice HNK kadeta i pionira klub
domaćin je obvezan osigurati najmanje tri ( 3 ) lopte za svaku od ovih
utakmica, a koje u svemu moraju odgovarati PNI.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte
moraju biti druge boje.
Članak 13.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za
iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena za igru.
Članak 14.
Za vrijeme odigravanja utakmica HNK, u igralištu pored terena, u
zaštitnim kabinama mogu se nalaziti slijedeće službene osobe:
predstavnik kluba s oznakom ŽNS-a ili HNS-a,
trener s oznakom ŽNS-a ili HNS-a,
trener zamjenik s oznakom ŽNS ili HNS-a,
rezervni igrači u sportskoj opremi, ukupno sedam ( 7 ),
fizioterapeut s oznakom ŽNS ili HNS-a,
liječnik kluba s oznakom ŽNS ili HNS-a
U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
2 – 4 osobe uz nosila, posebno označene, za iznošenje ozlijeđenih
igrača izvan terena
dodavači lopti obučeni u sportsku opremu različite boje od boje
dresova obiju momčadi
dežurno vozilo hitne medicinske pomoći sa osobljem,
fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
potreban broj redara i organa reda vidljivo obilježenih.
Službene osobe obvezne su za vrijeme odigravanja utakmica
ponašati se u duhu Fair-Playa i biti na raspolaganju i pomoći igračima i
sucima u nesmetanom odigravanju utakmice. U zaštitnim kabinama
zabranjeno je pušenje tijekom odigravanja utakmice.
Članak 15.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba,
članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici
u ime kluba.
PRAVO NASTUPA IGRAČA
Članak 16.
Pravo nastupa za momčad kadeta imaju svi pravilno registrirani
igrači ako na dan odigravanja nisu mlađi od 14 godina, a na dan 01. 07.
tekuće natjecateljske godine nisu stariji od 16 godina i 6 mjeseci.
Iznimno, na utakmicama Završnice HNK mogu nastupiti i igrači koji
su navršili 13 godina života ako su od specijalne liječničke komisije
proglašeni sposobnim za nastupanje na kadetskim utakmicama s tim da
im je to pravo potvrđeno od strane nadležnog organa za registraciju.
Pravo nastupa za momčad pionira imaju svi pravilno registrirani
igrači ako na dan odigravanja utakmice nisu mlađi od 12 godina, a na
dan 01. 07. tekuće natjecateljske godine nisu stariji od 14 godina i 6
mjeseci.
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Iznimno, na utakmicama Završnice HNK mogu nastupiti i igrači koji
su navršili 11 godina života ako su od specijalne liječničke komisije
proglašeni sposobnim za nastupanje na pionirskim utakmicama s tim da
im je to pravo potvrđeno od strane nadležnog organa za registraciju.
Identitet igrača utvrđuje se sportskom iskaznicom igrača.
Na utakmicama HNK kadeta i pionira mogu nastupiti samo oni igrači
koji su proglašeni zdravstveno sposobni, a što mora biti upisano u
sportsku iskaznicu.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od upisa u
sportsku iskaznicu, a igrači izuzetno imaju pravo nastupa uz liječničku
potvrdu ne stariju od 15 dana.
Na utakmicama Završnice HNK nemaju pravo nastupa igrači koji se
nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom
kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne kup utakmice nastalu zbog
dobivene tri opomene, igrač izdržava na prvoj slijedećoj kup utakmici.
Igrač koji je u natjecanju županijskog kupa završio sa tri ( 3 )
dobivene opomene ima automatsku kaznu koju mora odraditi u
pretkolu Završnice HNK. Ostale dobivene opomene iz natjecanja
županijskog kupa se ne prenašaju u Završnicu HNK-a
Zabrane nastupa zbog suspenzije, kaznom zabrane igranja i
automatskom kaznom zbog tri opomene klub se izvješćuje putem
Glasila ili pisanim putem od strane Disciplinskog suca.
Članak 17.
U natjecanju Završnice HNK kadeta i pionira, dozvoljen je nastup dva
( 2 ) igrača strana državljana na utakmici. Igračima iz prethodnog
stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je
jedno hrvatsko i državljani neke od država članica Europske unije i
Europskog ekonomskog prostora. Igrač koji je upisan u zapisnik
utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije ušao u
igru.
Članak 18.
Na utakmicama Završnice HNK može biti imenovano i u zapisnik
upisano najviše sedam ( 7 ) zamjenskih igrača i od kojih u igru mogu ući
najviše pet ( 5 ) zamjenskih igrača.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 19.
Utakmice pretkola, 1/16, 1/8 i 1/4 finala igraju se po jednostrukom kup
sustavu i pobjednik je momčad koja u regularnom dijelu igre (
osamdeset / 80 / minuta za kadete, a sedamdeset / 70 / minuta za
pionire ) postigne više zgoditaka. Ako po isteku regularnog dijela igre
utakmica završi neriješeno pobjednička momčad bit će utvrđena
izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen uputama Međunarodnog
Boarda (IFAB).
Na utakmicama 1/2 finala koje se igraju po dvostrukom kup sustavu,
pobjednik je momčad koja ukupno na obje utakmice postigne više
zgoditaka. Ako obje momčadi postignu jednak broj zgoditaka,
pobjednik je momčad koja je postigla više zgoditaka u gostima. Ako su
momčadi i u tome jednake, pobjednik se dobiva izvođenjem
jedanaesteraca na način utvrđen uputama Međunarodnog Boarda
(IFAB).
Finalna utakmica igra se po jednostrukom kup sustavu i pobjednik je
momčad koja u regularnom dijelu igre ( osamdeset / 80 / minuta za
kadete, a sedamdeset / 70 / minuta za pionire ) postigne više
zgoditaka. Ako po isteku regularnog dijela igre utakmica završi
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neriješeno pobjednička momčad bit će utvrđena izvođenjem
jedanaesteraca na način utvrđen uputama Međunarodnog Boarda
(IFAB).
PRAVA IZ NATJECANJA I NAGRADE
Članak 20.
Uspješnija momčad finalne utakmice stječe naziv pobjednika
Hrvatskog nogometnog kupa za kadete odnosno pionire u tekućoj
natjecateljskoj godini.
Pobjednik HNK u kategoriji kadeta, odnosno pionira osvaja pehar
HNS-a te po 26 zlatnih medalja za igrače, stručno osoblje i rukovodstvo
kluba.
Finalist HNK za kategoriji kadeta, odnosno pionira osvaja po 26
srebrnih medalja za igrače, stručno osoblje i rukovodstvo kluba
Službenim osobama (sucima i delegatima) finalnih utakmica pripada
odgovarajuće obilježje HNS-a.
Protokol za organizaciju finalnih utakmica utvrđuje Natjecateljska
komisija HNS-a. Svi sudionici finalnih utakmica dužni su u cijelosti
poštivati odredbe Protokola.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 21.
Za svaku utakmicu ovog natjecanja, Povjerenstvo za natjecanje HNKa odredit će delegata sa liste delegata Prve, Druge i Treće HNL koji
zastupa rukovodstvo natjecanja i ima vrhovni nadzor na utakmici.
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
primjerka, video-kazete ili DVD snimku utakmice (od polufinala),
obračune naknada i troškova službenih osoba, delegat dostavlja
Povjerenstvu u roku od 48 sati nakon odigrane utakmice putem pošte.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim
predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan primjerak kompletnog zapisnika putem faksa kojeg
osigurava klub domaćin dostaviti Povjerenstvu za natjecanje Završnice
HNK-a odmah po završetku utakmice te telefonski izvijestiti
Predsjednika povjerenstva za natjecanje o rezultatu utakmice i
eventualnim nepravilnostima.
Članak 22.
Ukoliko se iz nekog opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može
pisati u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS, klub domaćin obvezan
je delegatu utakmice staviti na raspolaganje dovoljan broj obrazaca
zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispiše
pisaćim strojem ili kompjutorskim ispisom, kao i pružiti svu neophodnu
pomoć pri sastavljanju zapisnika, pri eventualnom saslušanju određenih
osoba, te korištenje faks uređaja.
U tom slučaju u zapisnik se također unose podaci o mjesecu i godini
rođenja igrača. Delegat, suci i službeni predstavnici klubova obvezno se
brinu o pravilnom unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su
obvezni svojeručno potpisati.
SUCI UTAKMICE
Članak 23.
Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje imenovani Povjerenik za
suđenje.
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Članak 24.
Suci su obvezni za zapisnik/izvješće delegatu prijaviti ispravne
podatke o igračima koji su zamijenjeni, opomenuti, isključeni ili su
postigli pogotke.
Suci su obvezni u zapisnik/izvješće unijeti pismenu prijavu protiv
igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i
poslije utakmice
Članak 25.
Utakmice HNK kadeta i pionira sude suci sa liste Prve, Druge i Treće
HNL za suđenje i pomoćno suđenje. Ako sudac koji je određen za
suđenje utakmice, ne dođe na teren u određeno vrijeme za početak
utakmice, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudac, U slučaju nedolaska
prvog pomoćnog suca, utakmicu će suditi drugi pomoćni sudac.
Ukoliko na utakmicu ne dođu niti sudac, niti pomoćni suci, klubovi će se
pismeno sporazumjeti da utakmicu sudi jedan od nazočnih sudaca
saveznog ranga. U slučaju da klubovi ne postignu sporazum, delegat
utakmice će odlučiti koji će od nazočnih sudaca suditi utakmicu, što sve
treba zapisnički konstatirati.
Članak 26.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže,
ili se ne pridržava odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute
nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila
nogometne igre ili propisa organa HNS, a u svezi s nogometnim
natjecanjem, biti će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom
ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski postupak.
Članak 27.
Sudac ( ili kada je primjenjivo pomoćni ili četvrti sudac ) nije
odgovoran za bilo kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili
gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak
koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog neke
odluke koju je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni
postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.
TEREN ZA IGRU I STADIONI - UVJETI ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA
Članak 28.
Utakmice se mogu igrati samo na terenima koji u potpunosti
odgovaraju odredbama Pravila nogometne igre i Pravilnika o
nogometnim natjecanjima HNS-a.
Utakmice HNK kadeta i pinora mogu se igrati i na terenima sa
umjetnom travom ukoliko je za iste dobiveno odobrenje nadležnih
organa natjecanja.
Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno
podoban za odigravanje utakmice.
Pregled terena obavlja sudac utakmice prije početka utakmice, u
slučaju utvrđenih i prijavljenih neispravnosti, odnosno nepodobnosti za
igru, pregled sudac obavlja uz nazočnost oba kapetana i utvrđuje
činjenično stanje terena za igru.
Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg
drugog, što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen
suditi utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donijetu
odluku o nepodobnosti terena i zapisnik dostaviti Povjereniku za
natjecanje u roku od 24 sata uz prethodnu obavijest telefonom
odnosno faksom.
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Članak 29.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo
koji oblik reklamiranja. Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne
može biti izvješen reklamni materijal ili pribor (npr. kamere, mikrofoni i
sl.) Također je zabranjena reprodukcija logotipa na travnatom dijelu
terena za igru.
OPREMA MOMČADI
Članak 30.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina,
koja je prijavljena rukovodstvu lige u kojoj klub nastupa prije početka
natjecanja.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na
utakmici.
Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će
mu posuditi sportsku opremu boje različite od svojih.
Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini
označeni jasno čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine
između 25 cm ( dvadeset pet centimetara ) i 35 cm ( trideset pet
centimetara ).
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.
Ako su dresovi ili majice prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na
jednobojnoj podlozi. Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja
od sportske opreme za zamjenske igrače.
KALENDAR NATJECANJA
Članak 31.
Završni dio natjecanja Hrvatskog nogometnog kupa za kadete i
pionire odvijat će se prema kalendaru natjecanja mlađih uzrasnih
kategorija Hrvatskog nogometnog saveza. Povjerenstvo za natjecanje
HNK-a može zakazati odigravanje pojedinih utakmica i u drugom
terminu, pod uvjetom da se ne dovodi u pitanje regularnost i normalno
odvijanje natjecanja.
REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 32.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za
registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3 – 0 ( par forfe ),
utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenstvo za natjecanje u pravilu
najkasnije u roku od osam (8) 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.
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena, ako je odluka
postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je
konačna, osim u postupku za zaštitu Pravilnika o nogometnim
natjecanjima.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 33.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok
traje suspenzija.
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ŽALBA
Članak 34.
Žalba na utakmicu podnosi se Povjerenstvu za natjecanje Završnice
HNK kadeta i pionira koje ih rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili
telefaksom u roku od dva dana ( 2 ) od odigravanja utakmice, a
obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, s dokazom o
uplaćenoj taksi u roku od tri ( 3 ) dana od odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju, ili na državni praznik, on se
produžava na prvi slijedeći dan.
Članak 35.
Nepravovremeno najavljena žalba ili neobrazložena, netaksirana ili
nedovoljno taksirana žalba neće se uzimati u postupak, već će biti
odbačena, a utakmica će se registrirati postignutim rezultatom.
Pri ocjeni pravovremenosti žalbe uzimat će se u obzir datum
poštanskog pečata preporučenog pisma, odnosno novčane uplatnice.
Članak 36.
Odluke po svim podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od
osam (8) dana od dana prijema žalbe, a obvezno prije odigravanja
slijedećeg kola Završnice HNK-a.
Članak 37.
Žalba na odluku Povjerenstva za natjecanje Završnice HNK-a podnosi
se Komisiji za žalbe HNS, u roku od tri (3) dana od dana prijema
pismene odluke.
Članak 38.
Taksa na žalbu u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku je u
iznosu kao na utakmicama Prve hrvatske nogometne lige za kadete i
pionire.
Taksa se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti
usvoji.
Eventualni troškovi žalbenog postupka padaju na teret kluba koji ih
je prouzročio.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 39.
O disciplinskim prekršajima koja naprave klubovi, suci, treneri ili ostali
nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje imenovani Disciplinski
sudac Završnice HNK kadeta i pionira na osnova odredaba
Disciplinskog pravilnika HNS i Kriterija za djelovanje disciplinskog suca.
FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 40.
Prihode od utakmica ubire domaćin koji podmiruje i sve troškove
organizacije utakmice, plaća sve propisima utvrđene doprinose, kao i
troškove službenih osoba i to:
sucima – nadoknadu troškova prijevoza te naknadu za suđenje
prema odluci Izvršnog odbora HNS-a,
delegatu – nadoknadu troškova prijevoza te naknadu za delegata
prema odluci Izvršnog odbora HNS-a.
za finalnu utakmicu troškove službenih osoba podmiruje HNS.
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OSTALE ODREDBE
Članak 41.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija
natjecanja, Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, odluke Skupštine
i IO HNS-a, organa natjecanja kao i načela Fair Play-a.
Članak 42.
Sudionici završnog dijela ovog natjecanja imaju pravo za odlaganje
određenih utakmica prema odredbama Pravilnika o nogometnim
natjecanjima HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 43.
Svaki sudionik natjecanja za HNK kadeta i pionira može nastupiti samo s
jednom momčadi.
Članak 44.
Nadležni županijski nogometni savezi provodit će ovo natjecanje sve do
završnog dijela na osnovu svojih Propozicija, koje ne mogu biti u
suprotnosti s ovim Propozicijama.
Članak 45.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravila
nogometne igre, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, kao i ostalih
pravilnika i propisa Hrvatskog nogometnog saveza.
Članak 46.
Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu
Hrvatskog nogometnog saveza.
Zagreb, 01. 08. 2014.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta (Glasnik 16/14), na
sjednici održanoj 01. 08. 2014. godine donio
PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO JUNIORA I KADETA
LIGE NOGOMETNIH SREDIŠTA HNS-a
NATJECATELJSKA GODINA 2014/2015.
Opće odredbe:
Članak 1.
Odlukom Izvršnog odbora HNS o sustavu stalnih natjecanja HNS-a, u
natjecateljskoj godini 2014/2015. godine nogometna središta HNS-a
(dalje Središta) vode natjecanja mladeži u kategoriji juniora i kadeta.
Natjecanje se odvija u pet skupina po dvostrukom bod sustavu u dva
dijela s do šesnaest klubova u natjecanju u pojedinoj skupini
Skupine se formiraju na području središta HNS na način da županijski
nogometni savezi s područja:
- središta Osijek
čine skupinu Istok;
- središta Rijeka
čine skupinu Zapad;
- središta Split
čine skupinu Jug;
- središta Varaždin
čine skupinu Sjever;
- središta Zagreb
čine skupinu Središte.
U skupinama Prve NL Središta HNS-a za juniore i kadete sudjeluju
odgovarajuće momčadi klubova čije seniorske momčadi igraju u Prvoj,
Drugoj ili Trećoj HNL, i ukoliko su ostvarili rezultatski plasman,
momčadi klubova čije seniorske momčadi igraju u međužupanijskom ili
županijskom stupnju natjecanja.
Središta HNS-a organiziraju i provode natjecanje po teritorijalnom
principu na svom području, klubovi mladeži se određuju prema
obvezama klubova seniora Prve, Druge i Treće HNL koji u stalnom
natjecanju moraju imati podmladak u natjecanju HNS-a. U to natjecanje
se uključuju i najkvalitetniji klubovi županijskih nogometnih saveza
(ŽNS) koji zadovoljavaju uvjete iz propozicija natjecanja mladeži
Središta.
Središta (temeljem gornjeg stavka) formiraju, organiziraju i povode
natjecanja i u slijedno nižim ligama juniora i kadeta, a što se temelji na
sportskim kriterijima broja mlađih uzrasta koje klubovi seniora moraju
imati pri natjecanju u ligama HNS-a (obvezno juniore i kadete).
Prva NL Središta, odnosno ostale slijedno niže lige moraju biti
propusne, napredovanje ili ispadanje utvrđuje se plasmanom zbroja
bodova juniora i kadeta u natjecateljskoj godini.
Prvaci svake skupine Prve NL Središta u kategoriji kadeta igraju
završno natjecanje za prvaka koje je ujedno predstavlja kvalifikacije za
popunu 1. HNL kadeta i pionira.
Sustav stalnog natjecanja:
Članak 2.
Sastav liga i koje se momčadi natječu u Prvoj NL Središta, odnosno u
slijedno nižim ligama utvrđuje svako Središte u skladu s postavljenim
kriterijima za utvrđivanje plasmana i propisanim načina obnavljanja liga.
U jednoj ligi može se natjecati najviše 16 momčadi, broj momčadi
pojedinih liga mladeži utvrđuje zasebno svako Središte prema broju
momčadi prijavljenih klubova zaključno do 01. 07. tekuće godine.
U ligama pojedinog Središta obvezno se natječu klubovi čije
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seniorske momčadi nastupaju u jednom od prva tri stupnja natjecanja,
osim ako s momčadi kadeta već ne nastupaju u Prvoj HNL.
Kriterij za sastav liga s ostalim klubovima je ostvaren ukupan zbroj
bodova juniora i kadeta u završenoj natjecateljskoj godini za klubove
koji se natječu u ligama Središta.
U načelu popuna Prve NL Središta vrši se sa dva najbolje plasirana
kluba iz nižih liga ako nogometna središta HNS-a na svom području
imaju natjecanje nižih slijednih liga juniora i kadeta.
Ako ima natjecateljskog prostora u lige nogometnih središta HNS-a
mogu se prijaviti i druge momčadi klubova čije seniorske momčad
igraju u Prvoj, Drugoj i Trećoj HNL, uvrštavanje tih drugih momčadi
(temeljem prijave) odlučuju Povjerenstva na razini Središta, a iste
počinju svoje natjecanje od najniže lige u Središtu.
Druge momčadi podliježu napredovanju u višu ligu Središta odnosno
ispadaju u niži ligu Središta. U istoj ligi ne mogu igrati prva i druga
momčad jednog kluba, druga momčad zadržava pravo igranja u nižim
slijednim ligama Središta.
Svako nogometno središte HNS-a vrši dopunu ovog članka sa
sastavom liga koje objavljuje u svojim službenim glasilima, te je dopuna
ovog članka zasebni dio Propozicija natjecanja 2014/15 svakog
nogometnog središte HNS-a.
Dopunski članak mora sadržavali naziv lige, naziv kategorije i sastav
liga po momčadima, te način popune.
Članak 3.
Natjecanjem lige mladeži rukovodi Povjerenik natjecanja (lige),
imenovan od Izvršnog odbora HNS-a. Jedan Povjerenik može voditi
više liga mladeži.
Kalendar natjecanja i raspored utakmica:
Članak 4.
Natjecanje u Prvoj NL Središta odvija se po dvostrukom bod sustavu
prema utvrđenom kalendaru natjecanja. Za ostale lige određuje se
sustav sukladno broju momčadi u ligi, o tome odlučuje Povjerenstva na
razini NS HNS-a.
Raspored utakmica mladeži određuje Povjerenik natjecanja
dodjeljujući natjecateljske brojeve uz primjenu «Bergerove tablice» , a
što se utvrđuje poslije izrađenih rasporeda klubova seniora HNL ( 1., 2., i
3. HNL), te rasporeda kadeta-pionira 1. HNL.
Raspored odigravanja utakmica za natjecateljsku godinu objavljuje
Povjerenik natjecanja putem glasila Središta i to najkasnije 20 dana
prije početka natjecanja. Obveza kluba je sagledati raspored, te
eventualne primjedbe na dane termine odigravanja utakmica dojaviti
Povjereniku lige za korekciju.
Raspored odigravanja utakmica za određeno kolo objavljuje se u
redovnim brojevima glasnika Središta. Raspored sadrži mjesto igranja,
natjecateljski par i dan sa satnicom odigravanja utakmica, te obvezuje
klubove da odigraju nogometnu utakmicu sukladno objavi.
Članak 5.
Utakmice se odigravaju nedjeljom ili subotom, a mogu se
kalendarom predvidjeti i kola u tjednu. U interesu regularnosti
natjecanja, zadnja dva ili tri kola rasporedom se određuju u isto vrijeme,
odnosno samo određeni parovi utakmica koje odlučuju o prvaku,
napredovanju kluba ili ispadanju kluba, te se utakmice igraju isti dan i u
isto vrijeme, a o čemu odlučuje Povjerenik natjecanja.
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Članak 6.
Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu termina
odigravanja utakmica u odnosu na prijavljeni termin igranja, zahtjev
treba klub dostaviti Povjereniku natjecanja 15 dana prije odigravanja
utakmice, a odobrena promjena termina objavljuje se u redovnom
broju službenog glasila Središta. Za promjenu termina u vrijeme radnih
dana klub treba suglasnost suparničkog kluba.
Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odnosno
odgodu termina odigravanja utakmica (ili mjesta odigravanja
utakmice), a koji je već objavljen u službenom glasilu Središta, klubovi
su dužni prethodno postići sporazum, utvrditi zajednički novi termin i
isti dostaviti na odobrenje Povjereniku natjecanja, najkasnije 5 dana
prije odigravanja utakmice.
Članak 7.
Ako se odlukom nadležnog državnog organa zbog dana žalosti
zabrani održavanje športskih priredbi utakmice se automatski
odgađaju, odnosno ako se neka utakmica (ili više njih) ne može igrati
zbog razloga više sile (elementarnih nepogoda, opravdanih zahtjevnih
situacija i sl.) onda će Povjerenik za natjecanje po svojoj procjeni
odgoditi utakmice. Povjerenik natjecanja odredit će novi termin za
odigravanje utakmica.
Povjerenik natjecanja će odgoditi utakmicu ukoliko se oba
zainteresirana kluba suglase za odgodu, ali uz obvezni dogovoreni novi
termin odigravanja, a koji neće utjecati na regularnost natjecanja.
Vrijeme početka i trajanja utakmice:
Članak 8.
Vrijeme početka utakmica određuje Povjerenik natjecanja vodeći
računa o mjesnim i vremenskim prilikama.
Povjerenik natjecanja razmatra i odobrava zahtijevane prijedloge
klubova glede termina odigravanja utakmica (subota-nedjelja,
prijepodne-poslijepodne) u pravilu ih odobrava, ukoliko to ne ide na
štetu drugih momčadi, ako su isti zahtijevani u rokovima danim
člankom 6.
Vrijeme trajanja utakmica po uzrastu:
JUNIORI : 2 x 45 minuta
KADETI : 2 x 40 minuta
(plus nadoknada igre koju sudac signalizira)
Delegati rukovodstva natjecanja:
Članak 9.
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 HNS-a koji teritorijalno pripadaju
Središtu provoditelju natjecanja te po potrebi Povjerenik može koristiti i
delegate nižih lista koje mu predlože ŽNS-i.
Prioritet u delegiranju dati delegatima koji obavljaju dužnosti u
tijelima HNS-a i tijelima ŽNS-a, a na listama su HNS-a (1., 2. i 3. HNL).
Prijedlog liste delegata za mladež (po definiranoj kvoti) mogu dati
županijski nogometni savezi. Tajnici nogometnih središta skrbe se za
provedbu kriterija za delegate sukladno važećim odlukama HNS-a.
Prava i dužnosti delegata su da :
- nosi vidljivo istaknutu delegatsku iskaznicu,
- kontrolira cjelokupnu organizaciju nogometne utakmice,
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utvrdi ispravnost športskih iskaznica i pravo nastupa prijavljenih
igrača, osobitu da li je upisan liječnički pregled,
utvrdi da li treneri imaju odgovarajuću dozvolu za rad (licencu),
te da li su nazočni na utakmici,
- utvrdi nazočnost svih službenih osobama predviđenim
Propozicijama natjecanja i Pravilnikom o nogometnom, te imaju li isti
vidno istaknuta službena obilježja,
- utvrdi na temelju vidljivo istaknute licence nazočnost službenih
osoba na klupi.,
- ne dozvoli obavljanje dvostruke dužnosti iste osobe na
utakmicama mladeži (trener –kadeti, te poslije predstavnik kluba –
juniora ili obratno)
- svoja zapažanja o utakmici iznese u izvještaju 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 ima obvezu prema prijavljenoj listi temeljito pregledati
sportske iskaznice igrača i licence službenih osoba, utvrditi pravo
nastupa igrača i pristupiti sastavljanju zapisnika o utakmici. Nakon što
je zapisnik sastavljen izvršiti kontroli unijeti podataka i prije početka
utakmice dati na uvid zapisnik predstavnicima klubova.
Tijekom utakmice evidentirati sve bitne podatke koje je po završetku
utakmice dužan uskladiti sa sucem.
Delegat je obavezan kompletni zapisnik o utakmici i izvještaj o
utakmici sačiniti odmah po završetku utakmice u nazočnosti ovlaštenih
predstavnika klubova. Prije potpisivanja dužan je upoznati predstavnike
klubova i suce o svim bitnim podacima iz zapisnika.
Po jedan primjerak zapisnika o utakmici i izvještaj o utakmici delegat
uručuje službenim predstavnicima klubova (domaćinu –gostu) odmah
po zaključenju zapisnika.
Jedna primjerak zapisnika i izvještaja delegat dostavlja prvog radnog
dana redovnom poštom ili osobno dostavlja u kancelarije Središta ili na
način koji odredi tajništvo nogometnih središta. Povjerenik pojedinog
Središta može svojom odlukom dati zadaću da delegat ostavlja kod
sebe jedan primjerak zapisnika i izvještaja, a radi eventualne uskladbe
podatak putem telefona i uvida u svoj rad.
Delegat koji u svezi sa obavljanjem svoje dužnosti, nedovoljno se
zalaže i ne pridržava se odnosno ne provodi zaključke i odluke koje
proizlaze iz Propozicija natjecanja ili koji pokaže nedovoljno poznavanje
Pravilnika nogometne igre, biti će izostavljen jednom ili više
određivanja, a pokrenut će se i disciplinski postupak. Za utvrđivanje
nepravilnosti odgovoran je Povjerenik natjecanja.
Suci
Članak 10.
Za sve prvenstvene utakmice mladeži, suce određuje Povjerenik za
suđenje. Za suđenje nogometnih utakmica suci moraju biti u zvanju
saveznog suca, odnosno regionalnog suca koji su mladi perspektivni
kvalitetni suci iz ŽNS-a.
Prvenstvene utakmice mladeži prioritetno sude suci sa lista HNS-a, te
po potrebi savezni i regionalni suci iz ŽNS-a.
Za potrebe suđenja najkvalitetnijih liga (odnosno utakmica) mladeži
Središta, utakmice sude najkvalitetniji suci sa viših lista HNS-a, te po
potrebi savezni perspektivni kvalitetni mladi suci.
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Članak 11.
U nadležnosti je Povjerenika za suđenje da na najkvalitetnijim ligama
mladeži na utakmice različitih momčadi županija po potrebi i preporuci
Povjerenika delegira suce iz trećih županijskih nog. saveza (u skladu sa
prethodnim člankom).
U nadležnosti je Povjerenika za suđenje da u slučaju zauzetosti
sudaca sa lista HNS-a, koristi i kvalitetne suce iz županijskih
nogometnih saveza (u skladu sa prethodnim člankom).
Povjerenik za suđenje može tražiti od županijskih nogometnih savezi
prijedlog liste sudaca koje će koristiti u delegiranju na utakmice liga
Središta, ujedno Povjerenik za suđenje ako ima potrebe, može za
određene utakmice ovlastiti županijskog povjerenika da odredi suce.
Sukladno navedenom Povjerenik za suđenje mora imati sve to pod
nadzorom.
Sudac je dužan doći na igralište 1 sat prije vremena određenog za
početak utakmice, pregledati teren u smislu PNI i ustanoviti njegovu
sposobnost za igru. Ako sudac ustanovi da je teren nesposoban za igru
i da se utakmica ne može igrati, dužan je svoju odluku priopćiti
delegatu utakmice koji će o tome obavijestiti Povjerenika lige koji
provodi natjecanje.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje
primjedbe (podatke), a u izvještaju o utakmici upisati disciplinsku
prijavu protiv igrača ili službene osobe kluba za učinjene prekršaje prije,
za vrijeme i poslije utakmice.
Članak 12.
Ako sudac koji je određen za suđenje utakmice ne dođe na igralište u
određeno vrijeme za početak utakmice, utakmicu će suditi prvi
pomoćni sudac. U slučaju nedolaska i prvog pomoćnog suca utakmicu
će suditi drugi pomoćni sudac. Ukoliko na utakmicu ne dođe niti sudac
niti pomoćni suci, klubovi će se pismeno sporazumjeti da utakmicu sudi
jedan od nazočnih sudaca saveznog ili regionalnog ranga. U slučaju da
klubovi ne postignu sporazum, delegat utakmice će odlučiti koji od
nazočnih sudaca će suditi tu utakmicu.
Članak 13.
Suci na utakmicama juniora i kadeta podliježu ocjenjivanju od strane
delegata utakmice, po pitanjima (obrascu) kojeg određuju Povjerenik
natjecanja i Povjerenik za suđenje.
Sudac koji u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno se zalaže ili se ne
pridržava odluka ili uputa nadležnog organa i koji ne pokaže dovoljno
poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a u svezi sa
nogometnim natjecanjem biti će izostavljen s jednog ili više kola
prvenstvenih utakmica, a u ponovljenom i težem slučaju pokrenut će se
i disciplinski postupak.
Ukoliko sudac učestalo otkazuje utakmice mladeži Središta, te ne
prihvaća (ne želi) suđenje mladeži Središta, za istog pokrenuti
disciplinski postupak, obavijestiti matičnu sudačku organizaciju, te
komisiju ili povjerenike za suđenje seniorskih utakmica ( 1. – 3. HNL).
Članak 14.
Sudac ili pomoćni sudac nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede
igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja ili bilo
koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac ili klub, zbog neke odluke koju
je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban
radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.
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Treneri
Članak 15.
Trener može obavljati svoju dužnost na utakmicama mladeži, samo
ako ima dozvolu za rad u određenom klubu izdanu u skladu sa
odredbama odgovarajućeg pravilnika.
Ako delegat ustanovi da osoba koja se predstavlja za trenera nema
dozvolu za rad izdanu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, neće mu
dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za rezervne igrače i
službene osobe.
Članak 16.
Trener ne može istodobno voditi momčadi mladeži dva različita
kluba.
Trener ne može istodobno voditi momčadi juniora i kadeta istog
kluba. Istodobno trener može voditi određenu kategoriju koja ima prvu
i drugu momčad uz stalnu vođenje i nazočnost na utakmicama. U
slučaju izočnosti njegovu dužnost može preuzeti pomoćni trener.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu, sukladno Pravilniku
o dozvolama (licencama) za rad nogometnih trenera.
Nazočnost trenera na utakmicama i obavljanju dužnost 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.
Ukoliko se utvrdi da licencirani trener na utakmici nije vodio momčad
(bio na klupi), te nema ni pomoćnog trenera, a klub nije prethodno
opravdao izočnost, tražiti očitovanja i pokrenuti disciplinski postupak
protiv kluba.
Predstavnik kluba
Članak 17.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici.
Na utakmicama stalnog natjecanja predstavnik kluba mora imati
pismeno ovlaštenje (licencu) izdano od strane tajništva Središta.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu.
Predstavnik kluba na utakmici stalnog natjecanja ima prava i
dužnosti:
·
da nosi vidljivo istaknutu licencu izdanu od ovlaštenog organa za
jednu natjecateljsku sezonu,
·
da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 45 minuta prije
početka utakmice,
·
da odmah po prijavi preda delegatu sastav momčadi i športske
iskaznice igrača koji će nastupiti na utakmici i rezervnih igrača,
·
da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i provjeri ispravnost
športskih iskaznica,
·
da prije početka utakmice, a po završetku pisanja zapisnika
utakmice uvjeri u točnost unesenih podataka koje je dao delegatu
utakmice,
·
da se prije početka utakmice upozna sa upisanim podacima u
zapisnik utakmice, a na eventualno traženje delegata svojim potpisom
potvrdi sastav svoje momčadi,
·
da po završetku utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika i
točnih podataka sa utakmice,
·
predstavnik kluba domaćina je dužan da za vrijeme trajanja
utakmice bude u neposrednoj blizini delegata radi pružanja pomoći u
pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka koji su smetnja za
normalno odigravanje utakmice.
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Zapisnik utakmice
Članak 18.
Za sve utakmice mladeži obvezno se sastavlja zapisnik o utakmici,
zapisnik na utakmicama sastavlja delegat, a u slučaju njegove
nenazočnosti glavni sudac odgovoran je za zapisnik sa utakmice.
Zapisnik se sastavlja u određeni broj primjerka (propisuje Središte), a
od toga obvezno po jedan ide klubovima i jedan primjerak se dostavlja
Povjereniku natjecanja.
Delegat, sudac i službeni predstavnik kluba obvezno se brinu o
pravilnom unošenju podataka u zapisnik o utakmici, koji su obvezni
svojeručno potpisati.
Zapisnik obvezno sadrži: vrstu natjecanja - utakmice, datum, mjesto i
vrijeme odigravanja, igralište, 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.
Središta koja prelaze ili rade kompletnu obradu podataka preko
sustava COMET HNS prije početka prvenstva moraju upoznati klubove
o načinu rada, izvršiti potrebne edukativne pripreme osposobljavanja
osoba za rad.
Tijekom provedbe natjecanja klub domaćin obvezan je osigurati
neophodne tehničke uvjete i licenciranu osobu za pisanje zapisnika i
izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS
(http://comet.hns-cff.hr).
Članak 19.
Zapisnik utakmice sastavljaju se u posebnoj prostoriji, upis podatak
vrši ovlašteni zapisničar kluba, ukoliko se vrši obrada preko COMET
sustava, ovlašteni zapisničari moraju imati odobrenje ulaza (svoju šifru)
u COMET sustav.
Iznimno ako klub nije osigurao zapisničara, delegat preuzima obvezu
pisanja zapisnika i izvještaja koristeći klupsko računalo (i šifru) ili
propisane obrasce za upis podataka.
U Središtima koji vode natjecanje preko COMET sustava, a u slučaju
da zapisnik nije pisan u sustavu, klub domaćin je obvezan napraviti
prijepis podataka u sustav COMET isti dan nakon odigravanja utakmice.
Prijepis od strane ovlaštenog zapisničara mora biti identičan
potpisanom zapisniku koji je odaslan telefaksom poslije utakmice i
identičan za zapisnikom koji se dostavlja u kancelarije središta. Svako
zloupotreba krivog prijepisa i ispravaka podliježe disciplinskom
postupku.
Nazočnost kod obrede zapisnika i izvještaja uz delegata isključivo
mogu biti nazočni suci i ovlašteni predstavnici klubova. Iznimka je
zapisničar koji vrši unos podataka koje mu prezentira delegat utakmice.
Zapisnik utakmica potpisuju ovlašteni predstavnici klubova, sudac i
delegat, iznimno ako klub nema ovlaštenog (licenciranog) predstavnika
kluba zapisnik potpisuje trener momčadi. Kapetan momčadi ne može
potpisivati zapisnik.
Klubovi u svojim službenim prostorijama moraju posjedovati telefax
( ili modemsku komunikaciju) za slanja zapisnika i izvještaja po
završetku utakmice.
Nakon kompletiranja zapisnika dužni su omogućiti delegatu slanje
dokumentacije na fax ili e-mail nogometnog Središta.
U sustavu COMET zabranjuje se svaki rad poslije poslanih zapisnika i
izvještaja faxom u Središta.
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Članak 20.
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 suca,
pomoćnih 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 Središta..
Povjerenik natjecanja obvezan je temeljem uvida u zapisnik, a putem
službenog glasnika Središta 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.
Igralište:
Članak 21.
Igralište na kojem se igraju utakmice mladeži mora biti registrirano
od nadležne komisije matičnog saveza, a primjerak zapisnika o
registraciji mora biti uokviren na vidnom mjestu u prostoriji gdje se piše
zapisnik utakmice.
Utakmice Prve NL i niže slijednih liga Središta odigravaju se na
glavnim terenima (igralištima gdje igraju seniori), a ista odgovaraju
uvjetima HNS-a, odnosno ŽNS-a.
Utakmice se igraju i na igralištima koja imaju sve uvjete za
odigravanje utakmica mladeži, a koji proizlaze iz Propozicija Središta,
to se odnosi na terene sa kvalitetnom travnatom podlogom ili
umjetnom podlogom, sa mjerama igrališta ne kraćim od 90 metara niti
užim od 60 metara. Klubovi su obvezni prije početka natjecanja prijaviti
terene za odigravanje utkamica, a suglasnost za korištenje određenog
terena daje područno nogometno središte HNS-a te iste podatke
objavljuje u službenom glasilu.
Iznimno po stavku 2. i 3. gornjeg članka, ali uz zajedničku suglasnost
oba klubova, utakmica se može odigrati na drugim pomoćnim
igralištima, a u cilju očuvanja glavnih terena od oštećenja zbog
vremenskih prilika (obilne kiše, snijeg i sl.).
Igrališta moraju imati ogradu, uz uzdužnu crtu natkrivane kabine za
igrače i službene osobe, te kabina za delegata i medicinsko osoblje.
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 22.
Svi sudionici u natjecanju dužni su se upoznati sa stalnim i
zamjenskim bojama opreme (majica) momčadi, na svojoj razini
natjecanja. U slučaju eventualnog nesporazuma, prednost na izbor boje
ima domaćin ako nastupa u prijavljenoj boji opreme (majica)
35

Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili
slične boje.
Ako su dresovi iste ili slične boje, dresove će promijeniti gostujuća
momčad ukoliko domaća momčad nastupi u dresovima svoje
prijavljene boje. U tom slučaju domaća momčad dužna je posuditi
dresove ( ili markere) gostujućoj momčadi ako ih ova nema.
Na poleđini dresova momčadi moraju imati vidljive brojeve (od 1 do
99) koji se moraju slagati sa brojevima na popisu igrača unijatom u
zapisnik utakmice.
Organizacija utakmice:
Članak 23.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin i isključivo je
odgovoran za njeno provođenje. Nedovoljno ili površno izvršena
organizacija utakmice povlači za sobom disciplinski postupak prema
odredbama DP HNS-a.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa nogometno središte
HNS-a svih zahtjeva za nadoknadu štete nastale organizacijom
utakmice.
Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost. Nogometna središta
HNS-a ne preuzimaju odgovornost za eventualne nesretne slučajeve,
povrede i ostale nastale štete.
Članak 24.
Klub domaćin obavezan je poduzeti sve potrebite mjere za sigurnost
sudaca, delegata i gostujuće momčadi za vrijeme odigravanja utakmica
i sve do napuštanja igrališta odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obavezan na svim prvenstvenim utakmicama
osigurati:
medicinsko osoblje - liječnika - klupskog ili iz udruge Zbora
medicinskih djelatnika (iz ŽNS-a), odnosno medicinskog tehničara ili
fizioterapeuta ako nema liječnika
odgovarajuća kola sa vozačem koji ne može biti u drugoj funkciji
osim za eventualni hitan prijevoz ozlijeđenog igrača,
osvježavajuća pića za obje ekipe i službene osobe,
osigurati tri ispravne i kvalitetne lopte,
i sve ostale radnje potrebne za nesmetano odvijanje utakmica.
Članak 25.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje i konzumiranje
alkoholnih pića unutar ograđenog dijela i službenog dijela prostorija
kluba.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u igralištu pored terena i u
zaštitnim kabinama zabranjena je uporaba duhanskih proizvoda.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba,
članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici
u ime kluba.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih
drugih političkih djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini igrališta
strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.
Članak 26.
U natkrivenim kabinama mogu sjediti za vrijeme utakmice:
predstavnik kluba koji ima urednu licencu,
pričuvni igrači u športskoj opremi koji su upisani u zapisnik
utakmice (max. 7 igrača),
treneri (ako imaju licencu za rad od nadležnog organa),
medicinsko osoblje sa urednom licencom.
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Članak 27.
Igrač koji u toku utakmice bude isključen, mora odmah napustiti
unutarnji dio nogometnog terena.
Za vrijeme utakmice najstrože je zabranjeno nešportsko komentiranje
sučevih odluka iz kabine za pričuvne igrače i vrijeđanje svojih i
suparničkih igrača.
Službenim osobama (trenerima) je dozvoljeno izlaženje iz kabine i
prilaženje uzdužnoj liniji igrališta (1 metar lijevo i desno od kabine i 1
metar do uzdužne linije ) radi davanja uputa svojim igračima, Službenim
osobama (predstavnicima) je dozvoljeno stajanje u tehničkom prostoru
samo za vrijeme tehničke priprema izvršenja zamjene igrača.
Pravo nastupa:
Članak 28.
Na utakmicama mladeži imaju pravo nastupa svi pravilno registrirani
igrači koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama.
·
u momčadi KADETA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 14
godina, a na dan 01.07.2014. nisu stariji od 16 godina i 6 mjeseci.
(iznimno 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. 2014. nisu stariji od 18. godina i 6 mjeseci.
(iznimno, 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 športske iskaznice prije
početka utakmice uz prisutnost predstavnika oba kluba.
Na ligama mladeži Središta dopušten je nastup dva (2) igrača strana
državljana u jednoj momčadi.
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 za drugu kategoriju
(momčad) 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 Središta.
Igrač koji svojim godinama stječe prava nastupa u obje kategorije
(juniori i kadeti) ne može isti dan nastupiti na dvije utakmice.
U zapisnik upisuje se 18 igrača, prvih jedanaest (11) koji počinju
utakmicu po rastućem broju, te ostali zamjenski igraći po rastućem broj
(pričuvni vratar ako ga ima upisuje se poslije zadnjeg igrača koji počinje
utakmicu). Sve ostalo konstatira delegat utakmice u svom izvješću.
U zapisnik utakmice mogu biti imenovani do najviše sedam (7)
zamjenskih igrača, koji se mogu zamijeniti tijekom utakmice i to:
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JUNIORI - najviše PET(5) zamjena igrača
KADETI - najviše PET(5) zamjena igrača
Utakmica ne može početi ako jedna momčad ima manje od sedam (7)
igrača u igri.
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 novih igrača u zapisnik, koji nisu
prijavljeni delegatu prije početka utakmice. U slučaju uočene greške kod
pisanja zapisnika može se izvršiti ispravak tijekom trajanja utakmice.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije
nastupio ukoliko nije ušao u igru.
Pravo nastupa igrača klubova koji u natjecanju Središta imaju druge
momčadi:
Drugom momčadi smatra se momčad koja se natječe u ligama Središta,
a isti klub već ima tu kategoriju u višoj ligi Središta ili višem stupnju
natjecanja.
Klubovi kojima se juniori i kadeti natječu kao druga momčad u ligama
Središta, pravo nastupa imaju igrači samo ulaznih godišta, te do tri ( 3 )
igrača izlaznih godišta (tri igrača izlaznih godišta mogu se upisati u
zapisnik).
Igrač istog dana ne može igrati za obje momčadi, odnosno za neku
drugu kategoriju koju klub ima u natjecanju HNS-a ili ŽNS-a.
Po svakoj neposrednoj prijavi oštećenog kluba utakmica će se
registrirati sa 3-0 (par-forfe) za suparničku momčad.
Utvrđivanje identiteta igrača:
Članak 29.
Na utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen putem
sportske iskaznice (ispravno registriran igrača, ispravan liječnički pregled,
uplaćena članarina za tekući godine). 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 zaveden u zapisnik utakmice. Identitet se
može utvrditi pregledom u COMET sustavu pod registrirane igrači ako je
kod registracije igrača ugrađena igračeva fotografija. U takovim
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 identitet igrač 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 utvrđeni spor, zapisom dati svoje
mišljenje i konstatacije oba predstavnika kluba (ovjeriti izjave svojim
potpisima).
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Liječnički pregledi:
Članak 30.
Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju u svojoj
sportskoj iskaznici imati uredno upisan nalaz o izvršenom liječničkom
pregledu ili moraju posjedovati službenu potvrdu o izvršenom
liječničkom pregledu.
Ispravan liječnički pregled smatra se ako je ovjeren faksimilom
liječnika i pečatom zdravstvene ustanove specijalizirane za sportske
liječničke preglede.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi danom upisa u športsku
iskaznicu. Liječnički pregled za sve igrače, vrijedi ŠEST (6) mjeseci.
Igrač NE MOŽE nastupiti na utakmici ako nema valjani liječnički
pregled odnosno valjanu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu.
Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka treba biti
izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i
vrijedi najduže 15 dana od dana izdavanja.
Klub domaćin-organizator obvezan je osigurati pružanje hitne
medicinska pomoći za vrijeme trajanja utakmice, te osigurati vozilo sa
vozačem u slučaju potrebe za slanjem igrača u zdravstvenu instituciju.
Klub domaćin-organizator obvezan je osigurati medicinsko osoblje,
klupsko ili od udruge Zbora zdravstvenih djelatnika nog. saveza, koji će
pružati preventivnu medicinska pomoći za vrijeme trajanja utakmice,
klub domaćin snosi odgovornost u slučaju posljedica uzrokovano
nenazočnošću medicinsko osoblja na utakmici. Klub podliježe i prijavi
po DP-u (organizacija utakmice)
Nenastupanje na utakmicama stalnog natjecanja:
Članak 31.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak
utakmice ne nastupi jedna od momčadi sa potrebnim brojem igrača,
(SEDAM) sudac će priopćiti kapetanu momčadi koja je nastupila da se
utakmica neće održati i to će unijeti u zapisnik utakmice. Prethodno o
tome delegat utakmice je dužan obavijestiti Povjerenika natjecanja.
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 (mrak ili odigravanje još jedne
utakmice na istom terenu).
Klub je obvezan prvi radni dan poslije neodigrane utakmice
Povjereniku natjecanja dostavit očitovanje zbog čega momčad nije
došla na odigravanje utakmice.
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.
Neodigravanje i prekid utakmice:
Članak 32.
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 11 igrača Povjerenik
podnosi disciplinsku prijavu..
Momčad koja nastupa s manje od 11 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
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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 posljedice prekida na postupak
odgovornosti prema odredbama Disciplinskog pravilnika.
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.
Disciplinska odgovornost
Članak 33.
O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi, igrači, suci, delegati,
treneri i ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje
Disciplinski sudac na osnovu DP-a HNS-a.
Zabrana nastupanja zbog suspenzije
Članak 34.
Suspendirana momčad ne može nastupati na javnoj utakmici sve
dok traje suspenzija.
Ako je suspenzija izrečena zbog neispunjavanja novčanih obveza
prema službenim osobama ili nogometnom tijelu (Središtu) delegat
utakmice će upozoriti suspendirani klub o suspenziji, odnosno klub se
upoznaje preko službenog glasila. Disciplinski sudac je svoju odluku
dužan proslijediti tijelima i rukovodstvu natjecanja seniorskih momčadi.
Kod učestalo izrečenih suspenzija istom klubu Povjerenik za
natjecanje za suspendirani klub pokreće postupak prema Disciplinskom
sucu , a vezano za primjenu DP-a u svezi zanemarivanja obveza
odnosno neizvršavanje odluka, naredbi i obveza.
Suspenzije klubovima i sportskim djelatnicima iz svoje nadležnosti
donosi Disciplinski sudac.
Registracije utakmice
Članak 35.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za
registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par fore) utakmica
će se registrirati postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik natjecanja u pravilu
najkasnije u roku od 14 dana od dana njihovog 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.
Žalbe
Članak 36.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno najaviti povjereniku
natjecanja u roku dva (2) dana, a obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj
taksi ima se dostaviti u roku od tri (3) dana od dana odigravanja
utakmice.
U koliko rok za ulaganje žalbi ističe u nedjelju ili državni praznik, rok
za ulaganje žalbi se produžuje za prvi radni dan.
Nepravovremeno najavljene ili nedovoljno taksirane žalbe biti će
odbačene.
Pri ocjeni blagovremenosti žalbi, uzima se u obzir datum poštanskog
žiga na preporučenom pismu, brzojavu, datumom na pismu, odaslanom
telefaxu ili datumom na novčanoj uplatnici.
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Članak 37.
Visinu takse na žalbu po svim osnovama određuje Izvršni odbor HNSa, a objavljuje se u Službenom glasniku.
Članak 38.
Odluke o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od 21 dan
od dana prijema žalbe. Povjerenik natjecanje odluke o žalbi i
obrazloženja objavljuje u službenom glasilu Središta ili može odluku
dostaviti klubovima koji su bili u žalbenom postupku.
Žalba na odluku povjerenika natjecanja u drugom stupnju podnosi se
Komisiji za žalbe HNS- Središta u roku od 8 dana od datuma primitka
odluke.
Odluka u drugom stupnju biti će donijeta mogućnostima saziva
Komisije, a ne duže od mjesec dana od dana prijema žalbe.
Protiv odluke Komisije za žalbe nema mjesta žalbi
Utvrđivanje plasmana:
Članak 39.
Klub koji pobjedi na utakmici osvaja tri (3) boda, a kod neriješenog
rezultata svaki klub osvaja po jedan (1) bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje bolja razlika između
danih i primljenih golova. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na
tablici zauzima momčad koja je postigla više golova, a ako su postigli
isti broj golova dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja, u slučaju
jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice
od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa
jednakim brojem bodova.
Plasman na dodatnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika danih i primljenih golova.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova u
gostima (kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj
postignutih golova (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).
Na razini natjecanja Središta utvrđivanje plasman momčadi za mjesto
koje osigurava prijelaz u viši stupanj ili prijelaz u niži stupanja
natjecanja, utvrđuje se na osnovu zbroja osvojenih bodova juniora i
kadeta. Kod jednakog zbroja bodova prednost dobiva klub koji u
mlađoj kategoriji ima više osvojenih bodova.
Obnavljanje lige:
Članak 40.
Lige se organiziraju sukladno kriterijima za obnavljanje liga i
zadovoljavanju uvjeta u stručnom pedagoškom radu i kvaliteti mladeži
na nivou Središta (prijedlog daje Povjerenstvo).
Prema potrebi u slučaju rješavanja bitne problematike Povjerenstava
Središta će imati zadaću izrade prijedloga natjecanja mladeži na razini
Središta, odnosno izrade prijedloga natjecanja mladeži vezano uz
eventualnu promjenu sustava natjecanja u Središtima. Povjerenstva
Središta će imati zadaću izrade natjecateljskih liga, štujući kriterij
ostvaren ukupnim zbrojem bodova u završenoj natjecateljskoj godini,
te stručnom pedagoškom radu sa mladeži u klub, a u cilju
neopterećivanja Komisije za natjecatenje HNS-a i IO HNS-a glede
natjecanja mladeži u Središtu.
Pobjednici liga Središta dobivaju pehar i medalje (25) u trajno
vlasništvo od nogometnog središta HNS-a.
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Članak 41.
Svako nogometno Središte vrši dopunu ovog članka sa sustavom
obnavljanja liga koje objavljuje u svojim službenim glasilima, te je
zasebni dio Propozicija natjecanja 2014/15 svakog nogometnog
središta HNS-a.
Dopunski izvadak mora sadržavali način napredovanja i način
ispadanja iz određenog ranga natjecanja ako to sustav natjecanja
mladeži u Središtima zahtjeva.
U slučaju reorganizacije natjecanja mladeži HNS- a, a u koju mogu
biti uključeni i klubovi Središta, pred Povjerenstvima Središta biti će
donošenje eventualnih novih kriterija obnavljanja liga mladeži Središta.
Članak 42.
Ako klubovi mladeži nisu praćeni stručnim radom, ako neopravdano
izostanu sa utakmica, ako se vode disciplinski postupci protiv klubova (
ogrešuju se u ove Propozicije), u nadležnosti Povjerenstava Središta je
donošenje odluke isključivanja kluba mladeži iz redovnog natjecanja
Središta (odnosi se na klubove koji ne moraju imati juniore i kadete pri
redovnom natjecanju HNS-a), odnosno stavljanje kluba mladeži u
najniži rang nogometnog natjecanja koje provodi Središte ili
onemogućiti napredovanje u viši rang.
Ako klubovi mladeži imaju prekide zbog nedostatka igrače tijekom
utakmice, u kompetenciji Povjerenstava Središta je preispitivanje tih
pojava te ima mogućnost donošenja odluke isključivanja kluba mladeži
iz redovnog natjecanja Središta (odnosi se na klubove koji ne moraju
imati juniore i kadete pri redovnom natjecanju HNS-a), odnosno
stavljanje kluba mladeži u najniži rang nogometnog natjecanja koje
provodi Središte.
Povjerenstava Središta čine: Instruktor središta, Tajnik
središta/Povjerenik natjecanja za mladež, a konzultativni članovi su
instruktori iz županijskih nogometnih saveza.
Financijske odredbe:
Članak 43.
Troškove vođenja natjecanja, snose klubovi, sudionici natjecanja.
Klubovi prije početka svake natjecateljske sezone uplaćuju članarinu,
a visinu iste određuje IO HNS-a.
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.
Visine naknade službenih osoba i pravo na putne troškove određeno
je odlukama IO HNS-a (objavljuje se u službenom glasilu Središta).
Plaćanje službenih osoba klub je dužan podmiriti u roku od 10 dana od
odigravanj utakmice.
Način i vrijeme podmirenja obveza delegat je dužan upisati u
zapisnik utakmice.
Klubovi koji su u prethodnom kolu bili domaćini dužni su delegatu na
prvoj narednoj utakmici dokazati da su izvršili obvezu prema službenim
osobama. Ukoliko klub ne može dokazati izmirenje obveze, delegat će
dozvoliti nastup klubu, ali je dužan u zapisnik utakmice upisati, a
Povjerenik natjecanja sagledati će potrebu za pokretanje postupka
protiv kluba koji zanemaruje svoje obveze.
Po svakoj prijavi službenih osoba, a nakon 15 dana od odigrane
utakmice, Povjerenstvo za natjecanje pokretati će stegovni postupak
po DP-u, a u svezi neizvršavanja obveza, naredbi i odluka povjerenstva
natjecanja Središta.
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Ostale odredbe:
Članak 44.
Licence za službene predstavnike, medicinsko osoblje izdaje
tajništvo Središta.
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 Središta, odnosno Instruktor ŽNS-a,
sukladno Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad nogometnih
trenera.
Licenca se izdaju za jednu natjecateljsku godinu.
Članak 45.
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.
Članak 46.
Ove propozicije stupaju na snagu danom usvajanja, a objavljuju se u
Službenom glasniku HNS-a i u službenom glasilu svakog SREDIŠTA ( s
dopunom članka 2. «Sastav liga» i članka 41. «Obnavljanje liga»).

Zagreb, 01. 08. 2014.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta (Glasnik 16/14), na
sjednici održanoj 01. 08. 2014. donio
PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO PIONIRA I MLAĐIH PIONIRA
NA RAZINI SREDIŠTA HNS
ZA NATJECATELJSKU 2014/2015. GODINU
Opće odredbe:
Članak 1.
Odlukom Izvršnog odbora HNS o sustavu stalnih natjecanja HNS-a, u
natjecateljskoj godini 2014/2015. godine HNS Središta vode natjecanje
Prve HNL u kategorijama mlađih pionira i pionira.
Natjecanje se odvija u pet skupina po dvostrukom bod sustavu u dva
dijela s do šesnaest klubova u natjecanju u pojedinoj skupini
Skupine se formiraju na području središta HNS na način da županijski
nogometni savezi s područja:
- središta Osijek
čine skupinu Istok;
- središta Rijeka
čine skupinu Zapad;
- središta Split
čine skupinu Jug;
- središta Varaždin
čine skupinu Sjever;
- središta Zagreb
čine skupinu Središte.
U skupinama Prve HNL za ml. pionire i pionire sudjeluju odgovarajuće
momčadi klubova čije seniorske momčadi igraju u Drugoj ili Trećoj HNL
(ukoliko s pionirskom momčadi ne sudjeluju u prvenstvu Prve HNL za
pionire i kadete) i, ukoliko su ostvarili rezultatski plasman, momčadi
klubova čije seniorske momčadi igraju u međužupanijskom ili
županijskom stupnju natjecanja.
HNS Središta mogu formirati, organizirati i povesti natjecanja i u
slijedno nižim ligama Središta, a što se temelji na sportskim kriterijima
broja mlađih uzrasta koje klubovi seniora moraju imati pri natjecanju u
ligama HNS-a (obvezno ml. pionire i pionire). Taj dio natjecanja može i
preuzeti međužupanijski ili županijski stupanj natjecanja. Obveza HNS-a
Središta je pratiti i nadzirati natjecanje tih momčadi u
međužupanijskom ili županijskom natjecanju.
Prvaci svake skupine u kategoriji pionira igraju završno natjecanje za
amaterskog prvaka, pobjednik završnog natjecanja je amaterski
pionirski prvak HNS-a.
Sustav stalnog natjecanja:
Članak 2.
Sastav liga i koje momčadi se natječu u ovom natjecanju, utvrđuje
svako Središte u skladu s postavljenim kriterijima za utvrđivanje
plasmana i propisanim načina obnavljanja liga. U jednoj ligi mogu se
natjecati najviše 16 momčadi, broj momčadi pojedinih liga mladeži
utvrđuje zasebno svako Središte, prema broju momčadi prijavljenih
klubova zaključno do 01. 07. tekuće godine.
U ligi pojedinog središta obvezno se natječu klubovi čije seniorske
momčadi nastupaju u jednom od prva tri stupnja natjecanja (osim kod
pionira za klubove koji sudjeluju u Prvoj HNL kadeta i pionira).
Kriterij za sastav liga s ostalim klubovima je ostvaren ukupan zbroj
bodova ml. pionira i pionira u završenoj natjecateljskoj godini.
Nakon utvrđenog sastava liga i donošenoj odluci o sastavu liga, iste
se ne mogu popunjavati ako se iz bilo kojih razloga ili u tijeku natjecanja
u natjecateljskoj godini 2014/2015. uprazni mjesto ili više mjesta.
Svako nogometno Središte vrši dopunu ovog članka sa sastavom liga
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koje objavljuje u svojim službenim glasilima, te je dopuna ovog članka
zasebni dio Propozicija natjecanja 2014/15. svakog nogometnog
Središta.
Dopunski članak mora sadržavati naziv lige, naziv kategorije i sastav
liga po momčadima, te način popune.
Članak 3.
Natjecanjem lige mladeži rukovodi Povjerenik natjecanja (lige),
imenovan od Izvršnog odbora HNS-a. Jedan Povjerenik može voditi
više liga mladeži.
Kalendar natjecanja i raspored utakmica:
Članak 4.
Natjecanje ml.pionira i pionira se odvija po dvostrukom bod sustavu
prema utvrđenom kalendaru natjecanja.
Raspored utakmice mladeži određuje Povjerenik natjecanja
dodjeljujući natjecateljske brojeve uz primjenu «Bergerove tablice» , a
to utvrđuju poslije izrađenih rasporeda klubova seniora HNL ( 1., 2., i 3.
HNL), te rasporeda pionira-kadeta u ligama HNS-a .
Raspored odigravanja utakmica za natjecateljsku godinu objavljuje
Povjerenik natjecanja putem glasila Središta i to najkasnije 20 dana
prije početka natjecanja. Obveza kluba je sagledati raspored, te
eventualne primjedbe na dane termine odigravanja utakmica dojaviti
Povjereniku lige za korekciju.
Raspored odigravanja utakmica za određeno kolo objavljuje se u
redovnim brojevima glasnika Središta. Raspored sadrži mjesto igranja ,
natjecateljski par i dan sa satnicom odigravanja utakmica, te obvezuje
klubove da odigraju nogometnu utakmicu sukladno objavi.
Članak 5.
Utakmice se odigravaju nedjeljom ili subotom, a mogu se
kalendarom predvidjeti i kola u tjednu. U interesu regularnosti
natjecanja, zadnja dva ili tri kola rasporedom se određuju u isto vrijeme
, odnosno samo određeni parovi utakmica koje odlučuju o prvaku,
napredovanju kluba ili ispadanju kluba, te se utakmice igraju isti dan i u
isto vrijeme, a o čemu odlučuje Povjerenik natjecanja.
Članak 6.
Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu termina
odigravanja utakmica u odnosu na prijavljeni termin igranja, zahtjev
treba klub dostaviti Povjereniku natjecanja 15 dana prije odigravanja
utakmice, a odobrena promjena termina objavljuje se u redovnom broju
službenog glasila Središta. Za promjenu termina u vrijeme radnih dana
klub treba suglasnost suparničkog kluba.
Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odnosno
odgodu termina odigravanja utakmica (ili mjesta odigravanja
utakmice), a koji je već objavljen u službenom glasilu Središta, klubovi
su dužni prethodno postići sporazum, utvrditi zajednički novi termin i
isti dostaviti na odobrenje Povjereniku natjecanja, najkasnije 5 dana
prije odigravanja utakmice.
Članak 7.
Ako se odlukom nadležnog državnog organa zbog dana žalosti
zabrani održavanje sportskih priredbi utakmice se automatski
odgađaju, odnosno ako se neka utakmica (ili više njih) ne može igrati
zbog razloga više sile (elementarnih nepogoda, opravdanih zahtjevnih
situacija i sl.) onda će Povjerenik za natjecanje po svojoj procjeni
odgoditi utakmice. Povjerenik natjecanja odredit će novi termin za
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odigravanje utakmica.
Povjerenik natjecanja će odgoditi utakmicu ukoliko se oba
zainteresirana kluba suglase za odgodu, ali uz obvezni dogovoreni novi
termin odigravanja, a koji neće utjecati na regularnost natjecanja.
Vrijeme početka i trajanja utakmice:
Članak 8.
Vrijeme početka utakmica određuje Povjerenik natjecanja vodeći
računa o mjesnim i vremenskim prilikama.
Povjerenik natjecanja razmatra i odobrava zahtijevane prijedloge
klubova glede termina odigravanja utakmica (subota-nedjelja,
prijepodne-poslijepodne) u pravilu ih odobrava, ukoliko to ne ide na
štetu drugih momčadi, ako su isti zahtijevani u rokovima danim člankom
6.
Vrijeme trajanja utakmica po uzrastu:
MLAĐI PIONIRI : 2 x 30 minuta
PIONIRI: 2 x 35 minuta
(plus nadoknada igre koju sudac signalizira)
Delegati rukovodstva natjecanja:
Članak 9.
Za sve utakmice Povjerenik natjecanja određuje delegata koji zastupa
rukovodstvo natjecanja, kontrolira suđenje i ima vrhovni nadzor na
utakmici, delegati se određuje sa usvojene liste delegata HNS-a koji
teritorijalno pripadaju Središtu provoditelju natjecanja, te po potrebi
Povjerenik može koristiti i delegate nižih lista koje mu predlože ŽNS-i.
Prioritet u delegiranju dati delegatima koji obavljaju dužnosti u tijelima
HNS-a i tijelima ŽNS-a, a na listama su HNS-a (2. i 3. HNL). Prijedlog liste
delegata za mladež (po definiranoj kvoti) mogu dati županijski
nogometni savezi. Tajnici nogometnih središta skrbe se za provedbu
kriterija za delegate sukladno važećim odlukama HNS-a.
Delegat ima obvezu prema prijavljenoj listi temeljito pregledati
sportske iskaznice igrača i licence službenih osoba, utvrditi pravo
nastupa igrača i pristupiti sastavljanju zapisnika o utakmici. Tijekom
utakmice evidentirati sve bitne podatke koje je po završetku utakmice
dužan uskladiti sa sucem.
Delegat je obavezan kompletni zapisnik o utakmici i izvještaj o
utakmici sačiniti odmah po završetku utakmice u nazočnosti ovlaštenih
službenih osoba. Prije potpisivanja dužan je upoznati službene osobe
klubova i suce o svim bitnim podacima iz zapisnika.
Po jedan primjerak zapisnika o utakmici i izvještaj o utakmici delegat
uručuje službenoj osobi klubova (domaćinu – gostu) odmah po
zaključenju zapisnika.
Jedna primjerak zapisnika i izvještaja delegat dostavlja prvog radnog
dana redovnom poštom ili osobno dostavlja u kancelarije Središta,
odnosno na način koji odredi tajništvo nogometnih Središta. Povjerenik
natjecanja pojedinog Središta može svojom odlukom dati zadaću da
delegat ostavlja kod sebe jedan primjerak zapisnika i izvještaja, a radi
eventualne uskladbe podatak putem telefona i uvida u svoj rad.
Delegat koji u svezi s obavljanjem svoje dužnosti, nedovoljno se zalaže
i ne pridržava se odnosno ne provodi zaključke i odluke koje proizlaze iz
Propozicija natjecanja ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravilnika
nogometne igre, biti će izostavljen jednom ili više određivanja, a
pokrenut će se i disciplinski postupak. Za utvrđivanje nepravilnosti
odgovoran je Povjerenik natjecanja.
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Suci
Članak 10.
Za sve prvenstvene utakmice mladeži, suce određuje Povjerenik za
suđenje. Za suđenje nogometnih utakmica suci moraju biti u zvanju
saveznog suca, odnosno regionalnog suca koji su mladi perspektivni
kvalitetni suci iz ŽNS-a.
Prvenstvene utakmice mladeži prioritetno sude suci sa lista HNS-a, te
po potrebi savezni i regionalni suci iz ŽNS-a.
Za potrebe suđenja najkvalitetnijih liga (odnosno utakmica) mladeži
Središta, utakmice sude najkvalitetniji suci sa viših lista HNS-a, te po
potrebi savezni perspektivni kvalitetni mladi suci.
Članak 11.
U nadležnosti je Povjerenika za suđenje da na najkvalitetnijim ligama
mladeži na utakmice različitih momčadi županija po potrebi i preporuci
Povjerenika delegira suce iz trećih županijskih nogometnih saveza u
skladu s člankom 10. ovih Propozicija.
U nadležnosti je Povjerenika za suđenje da u slučaju zauzetosti sudaca
sa lista HNS-a, koristi i kvalitetne suce iz županijskih nogometnih saveza
(u skladu sa prethodnim člankom).
Povjerenik za suđenje može tražiti od županijskih nogometnih savezi
prijedlog liste sudaca koje će koristiti u delegiranju nogometnih utakmica
Središta, ujedno Povjerenik za suđenje ako ima potrebe, može za
određene utakmice ovlastiti županijskog povjerenika da odredi suce.
Sukladno navedenom Povjerenik za suđenje mora imati sve to pod
nadzorom.
Sudac je dužan doći na igralište 45 minuta prije vremena određenog
za početak utakmice, pregledati teren u smislu PNI i ustanoviti njegovu
sposobnost za igru. Ako sudac ustanovi da je teren nesposoban za igru i
da se utakmica ne može igrati, dužan je svoju odluku priopćiti delegatu
utakmice koji će o tome obavijestiti Povjerenika lige koji provodi
natjecanje.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje
primjedbe (podatke), a u izvještaju o utakmici upisati disciplinsku prijavu
protiv igrača ili službene osobe kluba za učinjene prekršaje prije, za
vrijeme i poslije utakmice.
Članak 12.
Ako sudac koji je određen za suđenje utakmice ne dođe na igralište u
određeno vrijeme za početak utakmice, utakmicu će suditi prvi pomoćni
sudac. U slučaju nedolaska i prvog pomoćnog suca utakmicu će suditi
drugi pomoćni sudac. Ukoliko na utakmicu ne dođe niti sudac niti
pomoćni suci, klubovi će se pismeno sporazumjeti da utakmicu sudi
jedan od nazočnih sudaca saveznog ili regionalnog ranga. U slučaju da
klubovi ne postignu sporazum, delegat utakmice će odlučiti koji od
nazočnih sudaca će suditi tu utakmicu.
Članak 13.
Sudac koji u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno se zalaže ili se ne
pridržava odluka ili uputa nadležnog organa i koji ne pokaže dovoljno
poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a u svezi sa
nogometnim natjecanjem biti će izostavljen s jednog ili više kola
prvenstvenih utakmica, a u ponovljenom i težem slučaju pokrenut će se i
disciplinski postupak.
Ukoliko sudac učestalo otkazuje utakmice mladeži Središta, te ne
prihvaća (ne želi) suđenje mladeži Središta, za istog pokrenuti disciplinski
postupak, obavijestiti matičnu sudačku organizaciju, te komisiju ili
povjerenike za suđenje seniorskih utakmica (1. – 3. HNL).
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Članak 14.
Sudac ili pomoćni sudac nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede
igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja ili bilo koji
drugi gubitak koji pretrpi pojedinac ili klub, zbog neke odluke koju je
donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban radi
održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.
Treneri
Članak 15.
Trener može obavljati svoju dužnost na utakmicama mladeži, samo ako
ima dozvolu za rad u određenom klubu izdanu u skladu sa odredbama
odgovarajućeg pravilnika.
Ako delegat ustanovi da osoba koja se predstavlja za trenera nema
dozvolu za rad izdanu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, neće mu
dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za rezervne igrače i
službene osobe.
Članak 16.
Trener istodobno ne može u jednoj natjecateljskoj godini voditi
momčadi mladeži dva različita kluba.
Trener ne može istodobno voditi nogometne utakmice mlađih pionira i
pionira istog kluba.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu, sukladno Pravilniku o
dozvolama (licencama) za rad nogometnih trenera.
Nazočnost trenera na utakmicama i obavljanju dužnost 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.
Ukoliko se utvrdi da licencirani trener na utakmici nije vodio momčad
(bio na klupi), te nema ni pomoćnog trenera, a klub nije prethodno
opravdao izočnost, tražiti očitovanja i pokrenuti disciplinski postupak
protiv kluba.
Predstavnik kluba
Članak 17.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici.
Na utakmicama stalnog natjecanja predstavnik kluba mora imati
pismeno ovlaštenje (licencu) izdano od strane tajništva Središta. Licenca
se izdaje za jednu natjecateljsku godinu.
Zapisnik utakmice
Članak 18.
Za sve utakmice mladeži obvezno se sastavlja zapisnik o utakmici,
zapisnik na utakmicama sastavlja delegat, a u slučaju njegove
nenazočnosti glavni sudac odgovoran je za zapisnik sa utakmice.
Zapisnik se sastavlja u određeni broj primjerka (propisuje Središte), a od
toga obvezno po jedan ide klubovima i jedan primjerak se dostavlja
Povjereniku natjecanja.
Delegat, sudac i službene osobe kluba obvezno se brinu o pravilnom
unošenju podataka u zapisnik o utakmici, koji su obvezni svojeručno
potpisati. Službena osoba kod potpisivanja zapisnika može biti i trener
kluba.
Zapisnik obvezno sadrži: vrstu natjecanja - utakmice, datum, mjesto i
vrijeme odigravanja, igralište, nazive momčadi, sastave momčadi,
registarski broj sportskih iskaznica igrača, imena službenih osoba,
ostvareni rezultat - krajnji i poluvrijeme, izvršene izmjene i izjavu suca o
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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.
Središta koja prelaze ili rade kompletnu obradu podataka preko
sustava COMET HNS prije početka prvenstva moraju upoznati klubove
o načinu rada, izvršiti potrebne edukativne pripreme osposobljavanja
osoba za rad.
Tijekom provedbe natjecanja klub domaćin obvezan je osigurati
neophodne tehničke uvjete i licenciranu osobu za pisanje zapisnika i
izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS
(http://comet.hns-cff.hr).
Članak 19.
Zapisnik utakmice sastavljaju se u posebnoj prostoriji, upis podatak
vrši ovlašteni zapisničar kluba, ukoliko se vrši obrada preko COMET
sustava, ovlašteni zapisničari moraju imati odobrenje ulaza (svoju šifru)
u COMET sustav.
Iznimno ako klub nije osigurao zapisničara, delegat preuzima obvezu
pisanja zapisnika i izvještaja koristeći klupsko računalo (i lozinku) ili
propisane obrasce za upis podataka.
U Središtima koji vode natjecanje preko COMET sustava, a u slučaju
da zapisnik nije pisan u sustavu, klub domaćin je obvezan napraviti
prijepis podataka u sustav COMET isti dan nakon odigravanja utakmice.
Prijepis od strane ovlaštenog zapisničara mora biti identičan
potpisanom zapisniku koji je odaslan telefaksom poslije utakmice i
identičan za zapisnikom koji se dostavlja u kancelarije središta. Svako
zloupotreba krivog prijepisa i ispravaka podliježe disciplinskom
postupku.
Nazočnost kod obrade zapisnika i izvještaja uz delegata isključivo
mogu biti nazočni suci i ovlašteni predstavnici klubova. Iznimka je
zapisničar koji vrši unos podataka koje mu prezentira delegat utakmice.
Zapisnik utakmica potpisuju ovlaštene službene osobe klubova
(predstavnik kluba ili druga osoba, osim igrača, navedena u zapisniku),
sudac i delegat. Kapetan momčadi ne može potpisivati zapisnik.
Klubovi u svojim službenim prostorijama moraju posjedovati telefax
(ili modemsku komunikaciju) za slanja zapisnika i izvještaja po
završetku utakmice.
Nakon kompletiranja zapisnika dužni su omogućiti delegatu slanje
dokumentacije na fax ili e-mail nogometnog Središta.
U sustavu COMET zabranjuje se svaki rad poslije poslanih zapisnika i
izvještaja faxom u Središta.
Članak 20.
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 suca,
pomoćnih 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 Središta..
Povjerenik natjecanja obvezan je temeljem uvida u zapisnik, a putem
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službenog glasnika Središta 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.
Igralište:
Članak 21.
Igralište na kojem se igraju utakmice mladeži mora biti registrirano
od nadležne komisije matičnog saveza, a primjerak zapisnika o
registraciji mora biti uokviren na vidnom mjestu u prostoriji gdje se piše
zapisnik utakmice.
Utakmice mlađih dobnih kategorija HNS-a Središta odigravaju se na
glavnim terenima (igralištima gdje igraju seniori), a ista odgovaraju
uvjetima HNS-a, odnosno ŽNS-a.
Utakmice se igraju i na igralištima koja imaju sve uvjete za
odigravanje utakmica mladeži, a koji proizlaze iz Propozicija Središta,
to se odnosi na terene sa kvalitetnom travnatom podlogom ili
umjetnom podlogom, sa mjerama igrališta ne kraći od 90 metara niti
uži od 60 metara. Ta igrališta moraju prije početka natjecanja imati
odobrenje Središta, te podatke Središte objavljuje u svojim službenim
glasilima.
Od natjecateljske godine 2015/16. utakmice mlađih pionira igrat će se
na igralištima omeđenim uzdužnom linijom i linijom vrha kaznenog
prostora ('od 16 do 16'), približno 65x65m. Igralište je obilježeno
linijama koje ne smiju biti šire od 12 cm i podijeljeno je na sva dijela
linijom preko sredine. Sredina terena je obilježena točkom i krugom čiji
je polumjer 9.15 m. Svako igralište mora imati 2 gola, s razmakom
između vratnica 732 cm, prečka mora biti na visini od 244 cm. Kazneni
prostor je dio terena ispred golova, obilježen linijama udaljenim 16.5
metara od gola. Kazneni udarac se izvodi s obilježene točke udaljene 11
m od gol linije. Oko ove točke, ali samo izvan kaznenog prostora, crta
se krug polumjera 9.15 m. Korner se izvodi sa udaljenosti 16.5 metara od
bliže vratnice.
Iznimno po stavku 2. i 3. ovog članka, ali uz zajedničku suglasnost
oba klubova, utakmica se može odigrati na drugim pomoćnim
igralištima, a u cilju sačuvanija glavnih terena od oštećenja zbog
vremenskih prilika (obilne kiše, snijeg i sl.)
Igrališta moraju imati ogradu, uz uzdužnu crtu natkrivane kabine za
igrače i službene osobe, te kabina za delegata i medicinsko osoblje.
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 22.
Svi sudionici u natjecanju dužni su se upoznati sa stalnim i
zamjenskim bojama opreme (majica) momčadi, na svojoj razini
natjecanja. U slučaju eventualnog nesporazuma, prednost na izbor boje
ima domaćin ako nastupa u prijavljenoj boji opreme (majica)
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili
slične boje.
Ako su dresovi iste ili slične boje, dresove će promijeniti gostujuća
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momčad ukoliko domaća momčad nastupi u dresovima svoje
prijavljene boje. U tom slučaju domaća momčad dužna je posuditi
dresove ( ili markere) gostujućoj momčadi ako ih ova nema.
Na poleđini dresova momčadi moraju imati vidljive brojeve (od 1 do
99) koji se moraju slagati sa brojevima na popisu igrača unijatom u
zapisnik utakmice.
Organizacija utakmice:
Članak 23.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin i isključivo je
odgovoran za njeno provođenje. Nedovoljno ili površno izvršena
organizacija utakmice povlači za sobom disciplinski postupak prema
odredbama DP HNS-a.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa HNS Središta svih
zahtjeva za nadoknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost. HNS Središta ne
preuzimaju odgovornost za eventualne nesretne slučajeve, povrede i
ostale nastale štete.
Članak 24.
Klub domaćin obavezan je poduzeti sve potrebite mjere za sigurnost
sudaca, delegata i gostujuće momčadi za vrijeme odigravanja utakmica
i sve do napuštanja igrališta odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obavezan na svim prvenstvenim utakmicama
osigurati:
medicinsko osoblje - liječnika - klupskog ili iz udruge Zbora
medicinskih djelatnika (iz ŽNS-a), odnosno medicinskog tehničara ili
fizioterapeuta ako nema liječnika,
odgovarajuća kola sa vozačem koji ne može biti u drugoj funkciji
osim za eventualni hitan prijevoz ozlijeđenog igrača,
osvježavajuća pića za obje ekipe i službene osobe,
osigurati dvije ispravne i kvalitetne lopte,
i sve ostale radnje potrebne za nesmetano odvijanje utakmica.
Članak 25.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje i konzumiranje
alkoholnih pića unutar ograđenog dijela i službenog dijela prostorija
kluba.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u igralištu pored terena i u
zaštitnim kabinama zabranjena je uporaba duhanskih proizvoda.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba,
članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici
u ime kluba.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih
drugih političkih djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini igrališta
strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.
Članak 26.
U natkrivenim kabinama mogu sjediti za vrijeme utakmice:
predstavnik kluba koji ima urednu licencu,
pričuvni igrači u športskoj opremi koji su upisani u zapisnik
utakmice (max. 7 igrača),
treneri (ako imaju licencu za rad od nadležnog organa),
medicinsko osoblje sa urednom licencom.
Članak 27.
Igrač koji u toku utakmice bude isključen, mora odmah napustiti
unutarnji dio nogometnog terena.
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Za vrijeme utakmice najstrože je zabranjeno nesportsko komentiranje
sučevih odluka iz kabine za pričuvne igrače i vrijeđanje svojih i
suparničkih igrača.
Službenim osobama (trenerima) je dozvoljeno izlaženje iz kabine i
prilaženje uzdužnoj liniji igrališta (1 metar lijevo i desno od kabine i 1
metar do uzdužne linije ) radi davanja uputa svojim igračima, Službenim
osobama (predstavnicima) je dozvoljeno stajanje u tehničkom prostoru
samo za vrijeme tehničke priprema izvršenja zamjene igrača.
Pravo nastupa:
Članak 28.
Na utakmicama mladeži imaju pravo nastupa svi pravilno registrirani
igrači koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama.
·
u momčadi MLAĐI PIONIRA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 10
godina, a na dan 01.07.2014. nisu stariji od 12 godina i 6 mjeseci.
·
u momčadi PIONIRA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 12 godina,
a na dan 01.07.2014. nisu stariji od 14. godina i 6 mjeseci.
Na utakmicama mladeži imaju pravo nastupa svi pravilno registrirani
igrači koji su stekli pravo.
Pravo nastupa utvrđuje delegat uvidom u sportske iskaznice prije
početka utakmice uz prisutnost predstavnika oba kluba.
Na ligama mladeži HNS Središta dopušten je nastup dva (2) igrača
strana državljana u jednoj momčadi.
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 Središta.
Igrač koji svojim godinama stječe prava nastupa u obje kategorije ne
može isti dan nastupiti na dvije utakmice.
U zapisnik upisuje se 18 igrača, prvih jedanaest (11) koji počinju
utakmicu po rastućem broju, te ostali zamjenski igraći po rastućem broj
(pričuvni vratar ako ga ima upisuje se poslije zadnjeg igrača koji počinje
utakmicu). Sve ostalo konstatira delegat utakmice u svom izvješću.
U zapisnik utakmice mogu biti imenovani do najviše sedam (7)
zamjenskih igrača, koji se mogu zamijeniti tijekom utakmice i to :
PIONIRA - najviše PET (5) zamjena igrača
MLAĐI PIONIRI - najviše SEDAM (7) zamjena igrača
Od natjecateljske godine 2015/16. u utakmicama mlađih pionira broj
igrača u polju je 9 (8+1), a u zapisnik ulazi 18 igrača. Izmjene igrača vršiti
će se 'letećim' načinom (uz pravo vraćanju u igru zamijenjenog igrača) na
sjecištu središnje i uzdužne (aut) linije. Utakmice će se igrati loptom
veličine 4, mase 360 grama. U utakmicama se koristi pravilo zaleđa. Pri
izvođenju slobodnog udarca ''živi zid'' mora biti udaljen 5 metara. Loptu
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koja je izašla izvan igrališta preko poprečne linije (gol aut), vratar i igrač
moraju u igru izvesti udarcem nogom s podloge. Lopta se s podloge
izvodi s linije vratarevog prostora. Pri oba načina ubacivanja lopta mora
napustiti kazneni prostor. Ako lopta koju vratar ili igrač ispuca iz
kaznenog prostora i ona pritom prijeđe središnju liniju i prvi dodir s
loptom ostvari suigrač dosuđuje se ubacivanje rukama (aut) za
suparnika s mjesta gdje se spajaju središnja i uzdužna linija.
Utakmica ne može početi ako jedna momčad ima manje od sedam
(7) igrača u igri.
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 novih igrača u zapisnik,
koji nisu prijavljeni delegatu prije početka utakmice. U slučaju uočene
greške kod pisanja zapisnika može se izvršiti ispravak tijekom trajanja
utakmice.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije
nastupio ukoliko nije ušao u igru.
Utvrđivanje identiteta igrača:
Članak 29.
Na utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen putem
sportske iskaznice (ispravno registriran igrača, ispravan liječnički
pregled, uplaćena članarina za tekući godine). 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 zaveden u zapisnik
utakmice. Identitet se može utvrditi pregledom u COMET sustavu pod
registrirane igrači ako je kod registracije igrača ugrađena igračeva
fotografija. U takovim 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 identitet igrač 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 utvrđeni spor, zapisom dati svoje
mišljenje i konstatacije oba predstavnika kluba (ovjeriti izjave svojim
potpisima).
Liječnički pregledi:
Članak 30.
Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju u svojoj
sportskoj iskaznici imati uredno upisan nalaz o izvršenom liječničkom
pregledu ili moraju posjedovati službenu potvrdu o izvršenom
liječničkom pregledu.
Ispravan liječnički pregled smatra se ako je ovjeren faksimilom
liječnika i pečatom zdravstvene ustanove specijalizirane za sportske
liječničke preglede.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi danom upisa u sportsku
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iskaznicu. Liječnički pregled za sve igrače, vrijedi ŠEST (6) mjeseci.
Igrač NE MOŽE nastupiti na utakmici ako nema valjani liječnički
pregled odnosno valjanu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu.
Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka treba biti
izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i
vrijedi najduže 15 dana od dana izdavanja.
Klub domaćin-organizator obvezan je osigurati pružanje hitne
medicinska pomoći za vrijeme trajanja utakmice, te osigurati vozilo sa
vozačem u slučaju potrebe za slanjem igrača u zdravstvenu instituciju.
Klub domaćin-organizator obvezan je osigurati medicinsko osoblje,
klupsko ili od udruge Zbora zdravstvenih djelatnika nogometnog saveza,
koji će pružati preventivnu medicinska pomoći za vrijeme trajanja
utakmice, klub domaćin snosi odgovornost u slučaju posljedica
uzrokovano nenazočnošću medicinsko osoblja na utakmici. Klub
podliježe i prijavi po DP-u (organizacija utakmice)
Nenastupanje na utakmicama stalnog natjecanja:
Članak 31.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice
ne nastupi jedna od momčadi sa potrebnim brojem igrača, (SEDAM)
sudac će priopćiti kapetanu momčadi koja je nastupila da se utakmica
neće održati i to će unijeti u zapisnik utakmice. Prethodno o tome
delegat utakmice je dužan obavijestiti Povjerenika natjecanja.
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 (mrak ili odigravanje još jedne utakmice na
istom terenu).
Klub je obvezan prvi radni dan poslije neodigrane utakmice
Povjereniku natjecanja dostavit očitovanje zbog čega momčad nije došla
na odigravanje utakmice.
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.
Neodigravanje i prekid utakmice:
Članak 32.
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 momčadi koja je nastupila s manje od 11 igrača povjerenik
za natjecanje podnosi disciplinsku prijavu.
Momčad koja nastupi s manje od 11 igrača, a u tijeku utakmice dođe to
prekida utakmice poradi nedovoljnog broja igrača, zbog ozljeda (ozljede
više igrača u razmak 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 posljedice prekida na postupak
odgovornosti prema odredbama Disciplinskog pravilnika.
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.

54

Disciplinska odgovornost
Članak 33.
O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi, igrači, suci, delegati,
treneri i ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje
Disciplinski sudac na osnovu Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Zabrana nastupanja zbog suspenzije
Članak 34.
Suspendirana momčad ne može nastupati na javnoj utakmici sve
dok traje suspenzija.
Ako je suspenzija izrečena zbog neispunjavanja novčanih obveza
prema službenim osobama ili nogometnom tijelu (Središtu) delegat
utakmice će upozoriti suspendirani klub o suspenziji, odnosno klub se
upoznaje preko službenog glasila. Disciplinski sudac je svoju odluku
dužan proslijediti tijelima i rukovodstvu natjecanja seniorskih momčadi.
Kod učestalo izrečenih suspenzija istom klubu Povjerenik za
natjecanje za suspendirani klub pokreće postupak prema Disciplinskom
sucu , a vezano za primjenu DP-a u svezi zanemarivanja obveza
odnosno neizvršavanje odluka, naredbi i obveza.
Suspenzije klubovima i sportskim djelatnicima iz svoje nadležnosti
donosi Disciplinski sudac.
Registracije utakmice
Članak 35.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za
registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par fore) utakmica
će se registrirati postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik natjecanja u pravilu
najkasnije u roku od 14 dana od dana njihovog 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.
Žalbe
Članak 36.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno najaviti povjereniku
natjecanja u roku dva (2) dana, a obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj
taksi ima se dostaviti u roku od tri (3) dana od dana odigravanja
utakmice.
U koliko rok za ulaganje žalbi ističe u nedjelju ili državni praznik, rok
za ulaganje žalbi se produžuje za prvi radni dan.
Nepravovremeno najavljene ili nedovoljno taksirane žalbe biti će
odbačene.
Pri ocjeni blagovremenosti žalbi, uzima se u obzir datum poštanskog
žiga na preporučenom pismu, brzojavu, datumom na pismu, odaslanom
telefaxu ili datumom na novčanoj uplatnici.
Članak 37.
Visinu takse na žalbu po svim osnovama određuje Izvršni odbor HNSa, a objavljuje se u Službenom glasniku.
Članak 38.
Odluke o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od 21 dan
od dana prijema žalbe. Povjerenik natjecanje odluke o žalbi i
obrazloženja objavljuje u službenom glasilu Središta ili može odluku
dostaviti klubovima koji su bili u žalbenom postupku.
Žalba na odluku povjerenika natjecanja u drugom stupnju podnosi se
Komisiji za žalbe HNS- Središta u roku od 8 dana od datuma primitka
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odluke.
Odluka u drugom stupnju biti će donijeta mogućnostima saziva
Komisije, a ne duže od mjesec dana od dana prijema žalbe.
Protiv odluke Komisije za žalbe nema mjesta žalbi
Utvrđivanje plasmana:
Članak 39.
Klub koji pobjedi na utakmici osvaja tri (3) boda, a kod neriješenog
rezultata svaki klub osvaja po jedan (1) bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje bolja razlika između
danih i primljenih golova. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici
zauzima momčad koja je postigla više golova, a ako su postigli isti broj
golova dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja , u slučaju jednakog
broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od
rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim
brojem bodova.
Plasman na dodatnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika danih i primljenih golova.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova u
gostima (kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih
golova (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).
Na razini natjecanja HNS- Središta utvrđivanje plasman momčadi za
mjesto koje osigurava prijelaz u viši stupanj ili prijelaz u niži stupanja
natjecanja, utvrđuje se na osnovu zbroja osvojenih bodova mlađih
pionira i pionira. Kod jednakog zbroja bodova prednost dobiva klub koji u
mlađoj kategoriji ima više osvojenih bodova.
Obnavljanje lige:
Članak 40.
Lige se organiziraju sukladno kriterijima za obnavljanje liga i
zadovoljavanju uvjeta u stručnom pedagoškom radu i kvaliteti mladeži na
nivou Središta (prijedlog daje Povjerenstvo).
Prema potrebi u slučaju rješavanja bitne problematike Povjerenstava
Središta će imati zadaću izrade prijedloga natjecanja mladeži na razini
Središta, odnosno izrade prijedloga natjecanja mladeži vezano uz
eventualnu promjenu sustava natjecanja u Središtima. Povjerenstava
Središta će imati zadaću izrade natjecateljskih liga, štujući kriterij
ostvaren ukupnim zbrojem bodova u završenoj natjecateljskoj godini, te
stručnom pedagoškom radu sa mladeži u klub, a u cilju neopterećivanja
Natjecateljsku komisiju HNS-a i IO HNS-a glede natjecanja mladeži u
Središtima.
Pobjednici liga HNS Središta dobivaju pehar i medalje (25) u trajno
vlasništvo od HNS-a Središta.
Prvaci Prve HNL Središta za pionire sudjeluju u završnom natjecanju za
amaterskog prvaka Hrvatske, a ujedno za pionire to su kvalifikacije za
popunu Prve HNL ako je to predviđeno propozicijama više razine.
Članak 41.
Svako nogometno Središte obavlja dopunu ovog članka sa sustavom
obnavljanja liga koje objavljuje u svojim službenim glasilima, te je zasebni
dio Propozicija natjecanja 2014/15. svakog nogometnog Središta.
Dopunski izvadak mora sadržavali način napredovanja i način
ispadanja iz određenog ranga natjecanja ako to sustav natjecanja mladeži
u Središtima zahtjeva.
U slučaju reorganizacije natjecanja mladeži HNS-a, a u koju mogu biti
uključeni i klubovi Središta, pred Povjerenstvima Središta biti će
donošenje eventualnih novih kriterija obnavljanja liga mladeži Središta.
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Članak 42.
Ako klubovi mladeži nisu praćeni stručnim radom, ako neopravdano
izostanu sa utakmica, ako se vode disciplinski postupci protiv klubova
(ogrešuju se u ove Propozicije), u kompetenciji Povjerenstava Središta
je donošenje odluke isključivanja kluba mladeži iz redovnog natjecanja
Središta.
Ako klubovi mladeži imaju prekide zbog nedostatka igrače tijekom
utakmice, u nadležnosti Povjerenstava Središta je preispitivanje tih
pojava te ima mogućnost donošenja odluke isključivanja kluba mladeži
iz redovnog natjecanja Središta.
Povjerenstava Središta čine: Instruktor središta, Tajnik središta i
Povjerenik natjecanja za mladež, a konzultativni članovi su instruktori iz
županijskih nogometnih saveza.
Financijske odredbe:
Članak 43.
Troškove vođenja natjecanja, snose klubovi, sudionici natjecanja.
Klubovi prije početka svake natjecateljske sezone uplaćuju članarinu,
a visinu iste određuje IO HNS-a.
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.
Troškove završnog natjecanja, osim putovanja i smještaja momčadi,
snosi HNS.
Visine naknade službenih osoba i pravo na putne troškove određeno
je odlukama IO HNS-a (objavljuje se u službenom glasilu Središta).
Plaćanje službenih osoba klub je dužan podmiriti u roku od 15 dana po
odigranoj utakmici.
Način i vrijeme podmirenja obveza delegat je dužan upisati u
zapisnik utakmice.
Klubovi koji su u prethodnom kolu bili domaćini dužni su delegatu na
prvoj narednoj utakmici dokazati da su izvršili obvezu prema službenim
osobama. Ukoliko klub ne može dokazati izmirenje obveze, delegat će
dozvoliti nastup klubu, ali je dužan u zapisnik utakmice upisati, a
Povjerenik natjecanja sagledati će potrebu za pokretanje postupka
protiv kluba koji zanemaruje svoje obveze.
Po svakoj prijavi službenih osoba, a nakon 15 dana od odigrane
utakmice, Povjerenstvo za natjecanje pokretati će stegovni postupak
po DP-u, a u svezi neizvršavanja obveza, naredbi i odluka povjerenstva
natjecanja Središta.
Ostale odredbe:
Članak 44.
Licence za službene predstavnike, liječnike i fizioterapeute izdaje
tajništvo Središta.
Predstavnik kluba ne može biti trener, kojem je izdana licencu za
trenersko vođenje jedne od kategorije mladeži (trener ne može biti
predstavnik kluba mlađih pionira 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 Središta, odnosno Instruktor ŽNS-a,
sukladno Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad nogometnih
trenera.
Licenca se izdaju za jednu natjecateljsku godinu.
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Članak 45.
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.
Članak 46.
Ove propozicije stupaju na snagu danom usvajanja, a objavljuju se u
Službenom glasniku HNS-a i u službenom glasilu svakog SREDIŠTA ( s
dopunom članka 2. «Sastav liga» i članka 42. «Obnavljanje liga»).

Zagreb, 01. 08. 2014.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta (Glasnik 16/14), na
sjednici održanoj 01. 08. 2014. godine donio
PROPOZICIJE NATJECANJA ZA MEĐUREGIONALNO PRVENSTVO
JUNIORA I KADETA NOGOMETNIH SREDIŠTA ZAGREB I VARAŽDIN
ZA NATJECATELJSKU 2014./2015. GODINU
Opće odredbe:
Članak 1.
Odlukom Izvršnog odbora HNS o sustavu stalnih natjecanja mladeži
HNS-a, u natjecateljskoj godini 2014/2015. sudionici natjecanja u
Međuregionalnoj ligi za juniore i kadete nogometnih središta Zagreb i
Varaždin:
1. GNK Dinamo
2. NK Lokomotiva
3. NK Hrvatski Dragovoljac
4. NK Sesvete
5. HNK Gorica
6. HNK Segesta
7. NK Karlovac 1919
8. NK Inter Zaprešić
9. NK Rudeš
10. NK Lučko
11. NK Varaždin
12. NK Međimurje
13. NK Slaven Belupo/NK Koprivnica
14. NK Bjelovar
15. NK Mladost Ždralovi
16. NK Virovitica
Međuregionalna liga formira se od klubova s područja nogometnog
središta Zagreb i nogometnog središta Varaždin te se sastoji od 16
klubova. Vodstva navedenih središta također pomažu u organizaciji
natjecanja.
U Međuregionalnoj ligi za kadete i juniore sudjeluju odgovarajuće
momčadi klubova čije seniorske momčadi igraju u Prvoj, Drugoj ili
Trećoj HNL i, ukoliko su ostvarili rezultatski plasman, momčadi klubova
čije seniorske momčadi igraju u međužupanijskom ili županijskom
stupnju natjecanja.
Liga je propusna, ispadanje se utvrđuje plasmanom nakon zbroja
bodova juniora i kadeta u natjecateljskoj godini.
NK Slaven Belupo u Ligi će sudjelovati u paru sa NK Koprivnica na
način da će NK Slaven Belupo nastupati u kategoriji kadeta, a NK
Koprivnica u kategoriji juniora.
Najbolje plasirane momčadi kadeta svog nogometnog središta u
Međuregionalnoj ligi plasirat će se na završni turnir kadeta HNS-a (po
jedna momčad iz svakog nogometnog središta).
Sustav natjecanja:
Članak 2.
Sastav lige i koje momčadi se natječu u Međuregionalnoj ligi utvrđuje
na prijedlog natjecateljske komisije Izvršni Odbor HNS-a, a u skladu s
postavljenim kriterijima za utvrđivanje plasmana i propisanim načinom
obnavljanja liga.
U Međuregionalnoj ligi juniora i kadeta ostanak osigurava 14 klubova
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koji su zbirno u juniorima i kadetima ostvarili najviše bodova u natjecanju
u ligi, s tim da posljednje plasirani klub obavezno ispada i to u najvišu ligu
svog nogometnog središta. U ligu u sezoni 2015/2016 ulazi zbirno najbolji
klub iz najviše lige za juniore i kadete nogometnog središta Zagreb i
zbirno najbolji klub iz najviše lige za juniore i kadete nogometnog
središta Varaždin.
U istoj ligi ne mogu igrati prva i druga momčad jednog kluba. U slučaju
da ispadne iz Međuregionalne lige bilo zbog ulaska prve momčadi u Ligu
bilo zbog plasmana, Druga momčad zadržava pravo igranja u najvišoj ligi
svog nogometnog središta. Druga momčad, u slučaju da bude prvak Lige
ili najbolje plasirana momčad svoga nogometnog središta u Ligi, ne može
sudjelovati na završnom turniru za kadete HNS-a, već je mijenja najbolje
plasirana momčad koja ima pravo nastupa na završnom turniru.
Članak 3.
Natjecanjem Međuregionalne lige kadeta i juniora rukovodi Povjerenik
natjecanja, imenovan od Izvršnog odbora HNS-a.
Kalendar natjecanja i raspored utakmica:
Članak 4.
Natjecanje u Međuregionalnoj ligi za juniore i kadete se odvija po
dvostrukom bod sustavu (15 + 15 = 30 kola). Natjecanje Međuregionalne
lige juniora i kadeta za natjecateljsku 2014/2015 započinje 23.08.2014.
Raspored utakmica Međuregionalne lige za juniore i kadete određuje
Povjerenik natjecanja dodjeljujući natjecateljske brojeve uz primjenu
«Bergerove tablice» , a to utvrđuje poslije izrađenih rasporeda klubova
seniora HNL ( 1., 2., i 3. HNL), te rasporeda juniora-kadeta 1. HNL .
Raspored odigravanja utakmica za natjecateljsku godinu objavljuje
Povjerenik natjecanja putem glasila nogometnih središta Zagreb i
Varaždin i to najkasnije 20 dana prije početka natjecanja. Obveza kluba
je sagledati raspored, te eventualne primjedbe na dane termine
odigravanja utakmica dojaviti Povjereniku lige za korekciju.
Raspored odigravanja utakmica za određeno kolo objavljuje se u
redovnim brojevima glasnika Središta čiji klubovi nastupaju u ligi.
Raspored sadrži mjesto igranja , natjecateljski par i dan sa satnicom
odigravanja utakmica, te obvezuje klubove da odigraju nogometnu
utakmicu sukladno objavi.
Članak 5.
Utakmice se odigravaju nedjeljom ili subotom, a mogu se kalendarom
predvidjeti i kola u tjednu. U interesu regularnosti natjecanja, zadnja dva
ili tri kola rasporedom se određuju u isto vrijeme , odnosno samo
određeni parovi utakmica koje odlučuju o prvaku, napredovanju kluba ili
ispadanju kluba, te se utakmice igraju isti dan i u isto vrijeme, a o čemu
odlučuje Povjerenik natjecanja.
Članak 6.
Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu termina
odigravanja utakmica u odnosu na prijavljeni termin igranja, zahtjev treba
klub dostaviti Povjereniku natjecanja 15 dana prije odigravanja utakmice,
a odobrena promjena termina objavljuje se u redovnom broju službenog
glasila nogometnih središta Zagreb, Varaždin. Za promjenu termina u
vrijeme radnih dana klub treba suglasnost suparničkog kluba.
Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odnosno odgodu
termina odigravanja utakmica (ili mjesta odigravanja utakmice), a koji je
već objavljen u službenom glasilu nogometnih središta Zagreb i Varaždin,
klubovi su dužni prethodno postići sporazum, utvrditi zajednički novi
termin i isti dostaviti na odobrenje Povjereniku natjecanja, najkasnije 5
dana prije odigravanja utakmice.
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Članak 7.
Ako se odlukom nadležnog državnog organa zbog dana žalosti
zabrani održavanje športskih priredbi utakmice se automatski
odgađaju, odnosno ako se neka utakmica (ili više njih) ne može igrati
zbog razloga više sile (elementarnih nepogoda, opravdanih zahtjevnih
situacija i sl.) onda će Povjerenik za natjecanje po svojoj procjeni
odgoditi utakmice. Povjerenik natjecanja odredit će novi termin za
odigravanje utakmica.
Povjerenik natjecanja će odgoditi utakmicu ukoliko se oba
zainteresirana kluba suglase za odgodu, ali uz obvezni dogovoreni novi
termin odigravanja, a koji neće utjecati na regularnost natjecanja.
Vrijeme početka i trajanja utakmice:
Članak 8.
Vrijeme početka utakmica određuje Povjerenik natjecanja vodeći
računa o mjesnim i vremenskim prilikama.
Povjerenik natjecanja razmatra i odobrava zahtijevane prijedloge
klubova glede termina odigravanja utakmica (subota-nedjelja,
prijepodne-poslijepodne) u pravilu ih odobrava, ukoliko to ne ide na
štetu drugih momčadi, ako su isti zahtijevani u rokovima danim
člankom 6.
Vrijeme trajanja utakmica po uzrastu:
JUNIORI : 2 x 45 minuta
KADETI : 2 x 40 minuta
(plus nadoknada igre koju sudac signalizira)
Delegati rukovodstva natjecanja:
Članak 9.
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 određuju s usvojene liste delegata III. HNL nogometnih središta
Zagreb i Varaždin. Po potrebi Povjerenik može koristiti i delegate nižih
lista koje mu predlože ŽNS-i.
Prioritet u delegiranju daje se delegatima koji obavljaju dužnosti u
tijelima HNS-a i tijelima ŽNS-a, a na listama su HNS-a (3. HNL). Prijedlog
liste delegata za mladež (po definiranoj kvoti) mogu dati županijski
nogometni savezi. Nogometna središta skrbe se za provedbu kriterija
za delegate sukladno važećim odlukama HNS-a.
Prava i dužnosti delegata su da :
- nosi vidljivo istaknutu delegatsku iskaznicu,
- kontrolira cjelokupnu organizaciju nogometne utakmice,
utvrdi ispravnost športskih iskaznica i pravo nastupa prijavljenih
igrača, osobitu da li je upisan liječnički pregled,
utvrdi da li treneri imaju odgovarajuću dozvolu za rad (licencu),
te da li su nazočni na utakmici,
- utvrdi nazočnost svih službenih osobama predviđenim
Propozicijama natjecanja i Pravilnikom o nogometnom, te imaju li isti
vidno istaknuta službena obilježja,
- utvrdi na temelju vidljivo istaknute licence nazočnost službenih
osoba na klupi.,
ne dozvoli obavljanje dvostruke dužnosti iste osobe na
utakmicama mladeži (trener –kadeti, te poslije predstavnik kluba –
juniora ili obrnuto)
- svoja zapažanja o utakmici iznese u izvještaju o utakmici koji
zajedno sa zapisnikom i prilozima dostavlja u određenom roku
nadležnom tijelu,
- obavlja i sve druge zadaće dobivene od rukovodstva natjecanja.
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Zadaće delegata :
Delegat ima obvezu prema prijavljenoj listi temeljito pregledati
sportske iskaznice igrača i licence službenih osoba, utvrditi pravo
nastupa igrača i pristupiti sastavljanju zapisnika o utakmici. Nakon što je
zapisnik sastavljen izvršiti kontroli unijeti podataka i prije početka
utakmice dati na uvid zapisnik predstavnicima klubova.
Tijekom utakmice evidentirati sve bitne podatke koje je po završetku
utakmice dužan uskladiti sa sucem.
Delegat je obavezan kompletni zapisnik o utakmici i izvještaj o
utakmici sačiniti odmah po završetku utakmice u nazočnosti ovlaštenih
predstavnika klubova. Prije potpisivanja dužan je upoznati predstavnike
klubova i suce o svim bitnim podacima iz zapisnika.
Po jedan primjerak zapisnika o utakmici i izvještaj o utakmici delegat
uručuje službenim predstavnicima klubova (domaćinu –gostu) odmah po
zaključenju zapisnika.
Jedan primjerak zapisnika i izvještaja delegat dostavlja prvog radnog
dana redovnom poštom ili osobno Povjereniku. Povjerenik može svojom
odlukom dati zadaću da delegat ostavlja kod sebe jedan primjerak
zapisnika i izvještaja, a radi eventualne uskladbe podatak putem telefona
i uvida u svoj rad.
Delegat koji se u svezi sa obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže
i ne pridržava se odnosno ne provodi zaključke i odluke koje proizlaze iz
Propozicija natjecanja ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravilnika
nogometne igre, biti će izostavljen jednom ili više određivanja, a pokrenut
će se i disciplinski postupak. Za utvrđivanje nepravilnosti odgovoran je
Povjerenik natjecanja.
Suci
Članak 10.
Suce određuje Povjerenik za suđenje. Za suđenje nogometnih utakmica
suci moraju biti u zvanju saveznog suca, odnosno regionalnog suca koji
su mladi perspektivni kvalitetni suci iz ŽNS-a.
Za potrebe suđenja Međuregionalne lige juniora i kadeta, utakmice
sude najkvalitetniji suci sa viših lista III. HNL pripadajućih nogometnih
središta, te po potrebi savezni perspektivni kvalitetni mladi suci
pripadajućih nogometnih središta.
Članak 11.
U nadležnosti je Povjerenika za suđenje da na utakmice momčadi iz
različitih županija po potrebi i preporuci Povjerenika delegira suce iz
trećih županijskih nogometnih. saveza (u skladu s prethodnim člankom).
U nadležnosti je Povjerenika za suđenje da u slučaju zauzetosti sudaca
s lista HNS-a, koristi i kvalitetne suce iz županijskih nogometnih saveza (
u skladu sa prethodnim člankom).
Povjerenik za suđenje može tražiti od županijskih nogometnih saveza
prijedlog liste sudaca koje će koristiti u delegiranju nogometnih utakmica
Međuregionalne lige, ujedno Povjerenik za suđenje ako ima potrebe,
može za određene utakmice ovlastiti županijskog povjerenika da odredi
suce. Sukladno navedenom Povjerenik za suđenje mora imati sve to pod
nadzorom.
Sudac je dužan doći na igralište 1 sat prije vremena određenog za
početak utakmice, pregledati teren u smislu PNI i ustanoviti njegovu
sposobnost za igru. Ako sudac ustanovi da je teren nesposoban za igru i
da se utakmica ne može igrati, dužan je svoju odluku priopćiti delegatu
utakmice koji će o tome obavijestiti Povjerenika lige koji provodi
natjecanje.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje
primjedbe (podatke), a u izvještaju o utakmici upisati disciplinsku prijavu
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protiv igrača ili službene osobe kluba za učinjene prekršaje prije, za
vrijeme i poslije utakmice.
Članak 12.
Ako sudac koji je određen za suđenje utakmice ne dođe na igralište u
određeno vrijeme za početak utakmice, utakmicu će suditi prvi
pomoćni sudac. U slučaju nedolaska i prvog pomoćnog suca utakmicu
će suditi drugi pomoćni sudac. Ukoliko na utakmicu ne dođe niti sudac
niti pomoćni suci, klubovi će se pismeno sporazumjeti da utakmicu sudi
jedan od nazočnih sudaca saveznog ili regionalnog ranga. U slučaju da
klubovi ne postignu sporazum, delegat utakmice će odlučiti koji od
nazočnih sudaca će suditi tu utakmicu.
Članak 13.
Suci na utakmicama juniora i kadeta podliježu ocjenjivanju od strane
delegata utakmice, po pitanjima (obrascu) kojeg određuju Povjerenik
natjecanja i Povjerenik za suđenje.
Sudac koji se u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne
pridržava odluka ili uputa nadležnog organa i koji ne pokaže dovoljno
poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a u svezi sa
nogometnim natjecanjem biti će izostavljen s jednog ili više kola
prvenstvenih utakmica, a u ponovljenom i težem slučaju pokrenut će se
i disciplinski postupak.
Ukoliko sudac učestalo otkazuje utakmice mladeži Središta, te ne
prihvaća (ne želi) suđenje mladeži Središta, za istog pokrenuti
disciplinski postupak, obavijestiti matičnu sudačku organizaciju, te
komisiju ili povjerenike za suđenje seniorskih utakmica ( 1. – 3. HNL).
Članak 14.
Sudac ili pomoćni sudac nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede
igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja ili bilo
koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac ili klub, zbog neke odluke koju
je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban
radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.
Treneri
Članak 15.
Trener može obavljati svoju dužnost na utakmicama mladeži, samo
ako ima dozvolu za rad u određenom klubu izdanu u skladu sa
odredbama odgovarajućeg pravilnika.
Ako delegat ustanovi da osoba koja se predstavlja za trenera nema
dozvolu za rad izdanu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, neće mu
dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za rezervne igrače i
službene osobe.
Članak 16.
Trener istodobno ne može u jednoj natjecateljskoj godini voditi
momčadi mladeži dva različita kluba.
Trener ne može istodobno voditi nogometne utakmice juniora i
kadeta istog kluba. Istodobno trener može voditi određenu kategoriju
koja ima prvu i drugu momčad uz stalno vođenje i nazočnost na obojim
utakmicama. U slučaju izočnosti njegovu dužnost može preuzeti
pomoćni trener.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu, sukladno Pravilniku
o dozvolama (licencama) za rad nogometnih trenera.
Nazočnost trenera na utakmicama i obavljanju dužnost u vođenju
svoje momčadi tijekom utakmice, službena osoba (delegat) daju u
zapažanju delegata o organizaciji utakmice.
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Licencirani trener za određenu kategoriju mladeži ne može obavljati
dužnost predstavnika kluba u drugoj kategoriji i obrnuto. Delegat neće
dozvoliti obavljanje dvostruke dužnosti.
Ukoliko se utvrdi da licencirani trener na utakmici nije vodio momčad
(bio na klupi), te nema ni pomoćnog trenera, a klub nije prethodno
opravdao izočnost, tražiti očitovanja i pokrenuti disciplinski postupak
protiv kluba.
Predstavnik kluba
Članak 17.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici.
Na utakmicama stalnog natjecanja predstavnik kluba mora imati
pismeno ovlaštenje (licencu) izdano od strane tajništva nogometnog
središta kojem klub pripada. Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku
godinu.
Predstavnik kluba na utakmici stalnog natjecanja ima prava i dužnosti:
·
da nosi vidljivo istaknutu licencu izdanu od ovlaštenog organa za
jednu natjecateljsku sezonu,
·
da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 45 minuta prije
početka utakmice,
·
da odmah po prijavi preda delegatu sastav momčadi i športske
iskaznice igrača koji će nastupiti na utakmici i rezervnih igrača,
·
da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i provjeri ispravnost
športskih iskaznica,
·
da prije početka utakmice, a po završetku pisanja zapisnika
utakmice uvjeri u točnost unesenih podataka koje je dao delegatu
utakmice,
·
da se prije početka utakmice upozna sa upisanim podacima u
zapisnik utakmice, a na eventualno traženje delegata svojim potpisom
potvrdi sastav svoje momčadi,
·
da po završetku utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika i točnih
podataka sa utakmice,
·
predstavnik kluba domaćina je dužan da za vrijeme trajanja
utakmice bude u neposrednoj blizini delegata radi pružanja pomoći u
pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka koji su smetnja za normalno
odigravanje utakmice.
Zapisnik utakmice
Članak 18.
Za sve utakmice Međuregionalne lige obvezno se sastavlja zapisnik o
utakmici. Zapisnik na utakmicama sastavlja delegat, a u slučaju njegove
nenazočnosti glavni sudac odgovoran je za zapisnik sa utakmice.
Zapisnik se sastavlja u 4 primjerka, a od toga obvezno po jedan ide
klubovima i jedan primjerak delegat dostavlja Povjereniku natjecanja.
Delegat je dužan primjerak kompletnog zapisnika putem telefaksa
dostaviti Povjereniku odmah po završetku utakmice.
Delegat, sudac i službeni predstavnik kluba obvezno se brinu o
pravilnom unošenju podataka u zapisnik o utakmici, koji su obvezni
svojeručno potpisati.
Zapisnik obvezno sadrži: vrstu natjecanja - utakmice, datum, mjesto i
vrijeme odigravanja, igralište, 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.
Zapisnici za utakmice Međuregionalne lige pišu se u COMET sustavu.
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Središta čiji se klubovi natječu u Međuregionalnoj ligi za juniore i kadete
dužna su prije početka prvenstva upoznati klubove s načinu rada u
sustavu COMET te izvršiti potrebne edukativne pripreme
osposobljavanja osoba za rad.
Tijekom provedbe natjecanja klub domaćin obvezan je osigurati
neophodne tehničke uvjete i licenciranu osobu za pisanje zapisnika i
izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS
(http://comet.hns-cff.hr).
Članak 19.
Zapisnik utakmice sastavlja se u posebnoj prostoriji, a upis podatak
vrši ovlašteni zapisničar kluba koji mora moraju imati odobrenje ulaza
(svoju šifru) u COMET sustav.
Iznimno ako klub nije osigurao zapisničara, delegat preuzima obvezu
pisanja zapisnika i izvještaja koristeći klupsko računalo (i šifru) ili
propisane obrasce za upis podataka.
U slučaju da zapisnik nije pisan u sustavu COMET klub domaćin je
obvezan napraviti prijepis podataka u sustav COMET isti dan nakon
odigravanja utakmice.
Prijepis od strane ovlaštenog zapisničara mora biti identičan
potpisanom zapisniku koji je odaslan telefaksom poslije utakmice i
identičan za zapisnikom koji se dostavlja u kancelarije središta. Svako
zloupotreba krivog prijepisa i ispravaka podliježe disciplinskom
postupku.
Kod obrade zapisnika i izvještaja uz delegata isključivo mogu biti
nazočni suci i ovlašteni predstavnici klubova. Iznimka je zapisničar koji
vrši unos podataka koje mu prezentira delegat utakmice.
Zapisnik utakmica potpisuju ovlašteni predstavnici klubova, sudac i
delegat, iznimno ako klub nema ovlaštenog (licenciranog) predstavnika
kluba zapisnik potpisuje trener momčadi. Kapetan momčadi ne može
potpisivati zapisnik.
Klubovi u svojim službenim prostorijama moraju posjedovati telefaks
za slanje zapisnika i izvještaja po završetku utakmice. Nakon
kompletiranja zapisnika dužni su omogućiti delegatu slanje
dokumentacije na faks Povjerenika.
U sustavu COMET zabranjuje se svaki rad poslije poslanih zapisnika i
izvještaja faksom Povjereniku.
Članak 20.
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 suca,
pomoćnih 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 nogometnih središta Zagreb i Varaždin.
Povjerenik natjecanja obvezan je temeljem uvida u zapisnik, a putem
službenih glasnika relevantnih nogometnih središta 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.
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Igralište:
Članak 21.
Igralište na kojem se igraju utakmice mladeži mora biti registrirano od
nadležne komisije matičnog saveza, a primjerak zapisnika o registraciji
mora biti uokviren na vidnom mjestu u prostoriji gdje se piše zapisnik
utakmice.
Utakmice Međuregionalne lige za juniore i kadete odigravaju se na
glavnim terenima (igralištima gdje igraju seniori), a ista odgovaraju
uvjetima HNS-a, odnosno ŽNS-a.
Utakmice se igraju i na igralištima koja imaju sve uvjete za odigravanje
utakmica mladeži, a koji proizlaze iz Propozicija Središta na čijem
teritoriju se utakmica odigrava. To se odnosi na terene sa kvalitetnom
travnatom podlogom ili umjetnom podlogom, sa mjerama igrališta ne
kraći od 90 metara niti uži od 60 metara. Ta igrališta moraju prije
početka natjecanja imati odobrenje svog nadležnog Središta, a te
podatke to Središte objavljuje u svojim službenim glasilima.
Iznimno po stavku 2. i 3. gornjeg članka, ali uz zajedničku suglasnost
oba klubova, utakmica se može odigrati na drugim pomoćnim igralištima,
a u cilju sačuvanija glavnih terena od oštećenja zbog vremenskih prilika
(obilne kiše, snijeg i sl.)
Igrališta moraju imati ogradu, uz uzdužnu crtu natkrivane kabine za
igrače i službene osobe, te kabina za delegata i medicinsko osoblje.
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 22.
Svi sudionici u natjecanju dužni su se upoznati sa stalnim i zamjenskim
bojama opreme svih momčadi u ligi. U slučaju eventualnog nesporazuma,
prednost na izbor boje ima domaćin ako nastupa u prijavljenoj boji
opreme.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili
slične boje.
Ako su dresovi iste ili slične boje, dresove će promijeniti gostujuća
momčad ukoliko domaća momčad nastupi u dresovima svoje prijavljene
boje. U tom slučaju domaća momčad dužna je posuditi dresove ( ili
markere) gostujućoj momčadi ako ih ova nema.
Na poleđini dresova momčadi moraju imati vidljive brojeve (od 1 do
99) koji se moraju slagati sa brojevima na popisu igrača unijatom u
zapisnik utakmice.
Organizacija utakmice:
Članak 23.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran
za njeno provođenje. Nedovoljno ili površno izvršena organizacija
utakmice povlači za sobom disciplinski postupak prema odredbama DP
HNS-a.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa HNS Središta svih
zahtjeva za nadoknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost. HNS Središta ne
preuzimaju odgovornost za eventualne nesretne slučajeve, povrede i
ostale nastale štete.
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Članak 24.
Klub domaćin obavezan je poduzeti sve potrebite mjere za sigurnost
sudaca, delegata i gostujuće momčadi za vrijeme odigravanja utakmica
i sve do napuštanja igrališta odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obavezan na svim prvenstvenim utakmicama
osigurati:
medicinsko osoblje - liječnika - klupskog ili iz udruge Zbora
medicinskih djelatnika (iz ŽNS-a), odnosno medicinskog tehničara ili
fizioterapeuta ako nema liječnika
odgovarajuća kola sa vozačem koji ne može biti u drugoj funkciji
osim za eventualni hitan prijevoz ozlijeđenog igrača,
osvježavajuća pića za obje ekipe i službene osobe,
osigurati tri ispravne i kvalitetne lopte,
i sve ostale radnje potrebne za nesmetano odvijanje utakmica.
Članak 25.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje i konzumiranje
alkoholnih pića unutar ograđenog dijela i službenog dijela prostorija
kluba.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u igralištu pored terena i u
zaštitnim kabinama zabranjena je uporaba duhanskih proizvoda.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba,
članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici
u ime kluba.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih
drugih političkih djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini igrališta
strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.
Članak 26.
U natkrivenim kabinama mogu sjediti za vrijeme utakmice:
predstavnik kluba koji ima urednu licencu,
pričuvni igrači u športskoj opremi koji su upisani u zapisnik
utakmice (max. 7 igrača),
treneri (ako imaju licencu za rad od nadležnog organa),
medicinsko osoblje sa urednom licencom.
Članak 27.
Igrač koji u toku utakmice bude isključen, mora odmah napustiti
unutarnji dio nogometnog terena.
Za vrijeme utakmice najstrože je zabranjeno nešportsko komentiranje
sučevih odluka iz kabine za pričuvne igrače i vrijeđanje svojih i
suparničkih igrača.
Službenim osobama (trenerima) je dozvoljeno izlaženje iz kabine i
prilaženje uzdužnoj liniji igrališta (1 metar lijevo i desno od kabine i 1
metar do uzdužne linije ) radi davanja uputa svojim igračima, Službenim
osobama (predstavnicima) je dozvoljeno stajanje u tehničkom prostoru
samo za vrijeme tehničke priprema izvršenja zamjene igrača.
Pravo nastupa:
Članak 28.
Na utakmicama Međuregionalne lige juniora i kadeta pravo nastupa
imaju svi pravilno registrirani igrači koji su stekli pravo nastupa na
prvenstvenim utakmicama.
·
u momčadi KADETA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 14
godina, a na dan 01.07.2014. 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.)
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·
u momčadi JUNIORA, ako na dan utakmice nisu mlađi od 16
godina, a na dan 01.07. 2014. nisu stariji od 18. godina i 6 mjeseci.
(Iznimno, 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 športske iskaznice prije
početka utakmice uz prisutnost predstavnika oba kluba.
Dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno
državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko i državljani neke od država
članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora.
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 za drugu kategoriju
(momčad) 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 igranja reguliraju se odredbama članaka Disciplinskog pravilnika.
Objava suspenzija, kazne zabrane igranja i automatske kazne zbog tri
javne opomene vrši se putem službenih glasila NS Zagreb i NS Varaždin.
Igrač koji svojim godinama stječe prava nastupa u obje kategorije
(juniori i kadeti) ne može isti dan nastupiti na dvije utakmice.
U zapisnik upisuje se 18 igrača, prvih jedanaest (11) koji počinju
utakmicu po rastućem broju, te ostali zamjenski igraći po rastućem broj
(pričuvni vratar ako ga ima upisuje se poslije zadnjeg igrača koji počinje
utakmicu). Sve ostalo konstatira delegat utakmice u svom izvješću.
U zapisnik utakmice mogu biti imenovani do najviše sedam (7)
zamjenskih igrača, koji se mogu zamijeniti tijekom utakmice i to :
JUNIORI - najviše PET(5) zamjena igrača
KADETI - najviše PET(5) zamjena igrača
Utakmica ne može početi ako jedna momčad ima manje od sedam (7)
igrača u igri.
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 igrači ili zamjenici prije početka
utakmice. Ne dopušta se naknadni upis novih igrača u zapisnik, koji nisu
prijavljeni delegatu prije početka utakmice. U slučaju uočene greške kod
pisanja zapisnika može se izvršiti ispravak tijekom trajanja utakmice.
Za igrača koji je upisan u zapisnik utakmice smatra se da na utakmici
nije nastupio ukoliko nije ušao u igru.
Pravo nastupa igrača klubova koji u natjecanju Međuregionalne lige
juniora i kadeta imaju druge momčadi:
Drugom momčadi smatra se momčad koja se natječe u
Međuregionalnoj ligi, a isti klub već ima tu kategoriju u višem rangu
natjecanja. (1. HNL).
Kod klubova kojima se juniori i kadeti natječu kao druga momčad u
Međuregionalnoj ligi pravo nastupa imaju igrači samo ulaznih godišta, te
do tri (3) igrača izlaznih godišta (tri igrača izlaznih godišta mogu se

68

upisati u zapisnik)
Igrač istog dana ne može igrati za obje momčadi, odnosno za neku
drugu kategoriju koju klub ima u natjecanju HNS-a ili ŽNS-a.
Po svakoj neposrednoj prijavi oštećenog kluba utakmica će se
registrirati sa 3-0 (par-forfe) za suparničku momčad.
Utvrđivanje identiteta igrača:
Članak 29.
Na utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen putem
sportske iskaznice (ispravno registriran igrača, ispravan liječnički
pregled, uplaćena članarina za tekući godine). 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 zaveden u zapisnik
utakmice. Identitet se može utvrditi pregledom u COMET sustavu pod
registrirane igrači ako je kod registracije igrača ugrađena igračeva
fotografija. U takovim 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 identitet igrač 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 utvrđeni spor, zapisom dati svoje
mišljenje i konstatacije oba predstavnika kluba (ovjeriti izjave svojim
potpisima).
Liječnički pregledi:
Članak 30.
Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju u svojoj
sportskoj iskaznici imati uredno upisan nalaz o izvršenom liječničkom
pregledu ili moraju posjedovati službenu potvrdu o izvršenom
liječničkom pregledu.
Ispravan liječnički pregled smatra se ako je ovjeren faksimilom
liječnika i pečatom zdravstvene ustanove specijalizirane za sportske
liječničke preglede.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi danom upisa u športsku
iskaznicu. Liječnički pregled za sve igrače, vrijedi ŠEST (6) mjeseci.
Igrač NE MOŽE nastupiti na utakmici ako nema valjani liječnički
pregled odnosno valjanu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu.
Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu iz ovog stavka treba biti
izdana od strane ovlaštenog liječnika, odnosi se na pojedinog igrača i
vrijedi najduže 15 dana od dana izdavanja.
Klub domaćin-organizator obvezan je osigurati pružanje hitne
medicinska pomoći za vrijeme trajanja utakmice, te osigurati vozilo sa
vozačem u slučaju potrebe za slanjem igrača u zdravstvenu instituciju.
Klub domaćin-organizator obvezan je osigurati medicinsko osoblje,
klupsko ili od udruge Zbora zdravstvenih djelatnika nog. saveza, koji će
pružati preventivnu medicinska pomoći za vrijeme trajanja utakmice,
klub domaćin snosi odgovornost u slučaju posljedica uzrokovano
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nenazočnošću medicinsko osoblja na utakmici. Klub podliježe i prijavi po
DP-u (organizacija utakmice)
Nenastupanje na utakmicama stalnog natjecanja:
Članak 31.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak utakmice
ne nastupi jedna od momčadi sa potrebnim brojem igrača, (SEDAM)
sudac će priopćiti kapetanu momčadi koja je nastupila da se utakmica
neće održati i to će unijeti u zapisnik utakmice. Prethodno o tome
delegat utakmice je dužan obavijestiti Povjerenika natjecanja.
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 (mrak ili odigravanje još jedne utakmice na
istom terenu).
Klub je obvezan prvi radni dan poslije neodigrane utakmice
Povjereniku natjecanja dostavit očitovanje zbog čega momčad nije došla
na odigravanje utakmice.
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.
Neodigravanje i prekid utakmice:
Članak 32.
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 11 igrača Povjerenik
podnosi disciplinsku prijavu.
Momčad koja nastupa s manje od 11 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 posljedice prekida na postupak
odgovornosti prema odredbama Disciplinskog pravilnika.
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.
Disciplinska odgovornost
Članak 33.
O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi, igrači, suci, delegati,
treneri i ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje
Disciplinski sudac na osnovu DP-a HNS-a.
Zabrana nastupanja zbog suspenzije
Članak 34.
Suspendirana momčad ne može nastupati na javnoj utakmici sve dok
traje suspenzija.
Ako je suspenzija izrečena zbog neispunjavanja novčanih obveza
prema službenim osobama ili nogometnom tijelu delegat utakmice će
upozoriti suspendirani klub o suspenziji, odnosno klub se upoznaje preko
službenog glasila svog Središta. Disciplinski sudac je svoju odluku dužan
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proslijediti tijelima i rukovodstvu natjecanja seniorskih momčadi.
Suspenzije klubovima i sportskim djelatnicima iz svoje nadležnosti
donosi Disciplinski sudac.
Registracije utakmice
Članak 35.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za
registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par fore) utakmica
će se registrirati postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik natjecanja u pravilu
najkasnije u roku od 14 dana od dana njihovog 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.
Žalbe
Članak 36.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno najaviti povjereniku
natjecanja u roku dva (2) dana, a obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj
taksi ima se dostaviti u roku od tri (3) dana od dana odigravanja
utakmice. Žalbe u prvom stupnju rješava povjerenik.
U koliko rok za ulaganje žalbi ističe u nedjelju ili državni praznik, rok
za ulaganje žalbi se produžuje za prvi radni dan.
Nepravovremeno najavljene ili nedovoljno taksirane žalbe biti će
odbačene.
Pri ocjeni blagovremenosti žalbi, uzima se u obzir datum poštanskog
žiga na preporučenom pismu, brzojavu, datumom na pismu, odaslanom
telefaxu ili datumom na novčanoj uplatnici.
Članak 37.
Visinu takse na žalbu po svim osnovama određuje Izvršni odbor HNSa, a objavljuje se u Službenom glasniku.
Članak 38.
Odluke o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od 21 dan
od dana prijema žalbe. Povjerenik natjecanje odluke o žalbi i
obrazloženja objavljuje u službenom glasilu NS Zagreb i NS Varaždin ili
može odluku dostaviti klubovima koji su bili u žalbenom postupku.
Žalba na odluku povjerenika natjecanja u drugom stupnju podnosi se
Komisiji za žalbe Međuregionalne Lige juniora i kadeta nogometnih
središta Zagreb i Varaždin u roku od 8 dana od datuma primitka
odluke.
Odluka u drugom stupnju biti će donijeta mogućnostima saziva
Komisije, a ne duže od mjesec dana od dana prijema žalbe.
Protiv odluke Komisije za žalbe nema mjesta žalbi.
Utvrđivanje plasmana:
Članak 39.
Klub koji pobjedi na utakmici osvaja tri (3) boda, a kod neriješenog
rezultata svaki klub osvaja po jedan (1) bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje bolja razlika između
danih i primljenih golova. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na
tablici zauzima momčad koja je postigla više golova, a ako su postigli
isti broj golova dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja , u slučaju
jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice
od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa
jednakim brojem bodova.
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Plasman na dodatnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika danih i primljenih golova.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova u
gostima (kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih
golova (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).
Na razini natjecanja Međuregionalne lige utvrđivanje plasmana
momčadi za mjesto koje znači prijelaz u niži stupanja natjecanja, utvrđuje
se na osnovu zbroja osvojenih bodova juniora i kadeta. Kod jednakog
zbroja bodova prednost dobiva klub koji u mlađoj kategoriji ima više
osvojenih bodova.
Obnavljanje lige:
Članak 40.
Liga se organizira sukladno kriterijima za obnavljanje liga i
zadovoljavanju uvjeta u stručnom pedagoškom radu i kvaliteti mladeži na
nivou nogometnih središta Zagreb i Varaždin (prijedlog daje
Natjecateljska Komisija).
U Međuregionalnoj ligi juniora i kadeta ostanak osigurava 14 klubova
koji su zbirno u juniorima i kadetima ostvarili najviše bodova u natjecanju
u ligi, s tim da posljednje plasirani klub obavezno ispada i to u najvišu ligu
svog nogometnog središta. U ligu u sezoni 2015/2016 ulazi zbirno najbolji
klub iz najviše lige za juniore i kadete nogometnog središta Zagreb i
zbirno najbolji klub iz najviše lige za juniore i kadete nogometnog
središta Varaždin.
U istoj ligi ne mogu igrati prva i druga momčad jednog kluba. U slučaju
da ispadne iz Međuregionalne lige bilo zbog ulaska prve momčadi u Ligu
bilo zbog plasmana, Druga momčad zadržava pravo igranja u najvišoj ligi
svog nogometnog središta.
Najbolje plasirane momčadi kadeta svog nogometnog središta u
Međuregionalnoj ligi plasirati će se na završni turnir za kadete HNS-a (po
jedna momčad iz svakog središta).
Na završnim natjecanjima ne sudjeluju momčadi koje u višim
natjecanjima imaju istu kategoriju, one se tretiraju kao druge momčadi.
Druga momčad, u slučaju da bude prvak Lige ili najbolje plasirana
momčad svoga nogometnog središta u Ligi, ne može sudjelovati na
završnom turniru za kadete HNS-a, već je mijenja najbolje plasirana
momčad koja ima pravo nastupa na završnici.
Završni turnir za kadete HNS-a ujedno je za kadete i kvalifikacijsko
natjecanje za popunu Prve HNL, ako je to predviđeno propozicijama više
razine.
Pobjednici Međuregionalne lige juniora i kadeta dobivaju pehar u
trajno vlasništvo. Troškovi pehara pokriti će se iz kotizacije.
Članak 41.
Ako klubovi nisu praćeni stručnim radom, ako neopravdano izostanu
sa utakmica, ako se vode disciplinski postupci protiv klubova ( ogrešuju
se u ove Propozicije), u nadležnosti je Natjecateljske Komisije je
donošenje odluke isključivanja kluba iz Lige, odnosno stavljanje kluba u
najniži rang nogometnog natjecanja koje provodi Središte kluba o kojem
je riječ ili onemogućiti napredovanje u viši rang.
Ako klubovi mladeži imaju prekide zbog nedostatka igrače tijekom
utakmice, u kompetenciji Natjecateljske Komisije je preispitivanje tih
pojava te ima mogućnost donošenja odluke isključivanja kluba iz Lige,
odnosno stavljanje kluba u najniži rang nogometnog natjecanja koje
provodi Središte kluba o kojem je riječ.
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Financijske odredbe:
Članak 42.
Troškove vođenja natjecanja, snose klubovi, sudionici natjecanja.
Klubovi prije početka svake natjecateljske sezone uplaćuju članarinu,
a visinu iste određuje IO HNS-a.
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.
Visine naknade službenih osoba i pravo na putne troškove određeno
je odlukama IO HNS-a (objavljuje se u službenom glasilu Središta).
Plaćanje službenih osoba klub je dužan podmiriti do prve sljedeće
utakmice.
Način i vrijeme podmirenja obveza delegat je dužan upisati u
zapisnik utakmice.
Klubovi koji su u prethodnom kolu bili domaćini dužni su delegatu na
prvoj narednoj utakmici dokazati da su izvršili obvezu prema službenim
osobama. Ukoliko klub ne može dokazati izmirenje obveze, delegat će
dozvoliti nastup klubu, ali je dužan u zapisnik utakmice upisati, a
Povjerenik natjecanja sagledati će potrebu za pokretanje postupka
protiv kluba koji zanemaruje svoje obveze.
Po svakoj prijavi službenih osoba, a nakon 15 dana od odigrane
utakmice, Povjerenstvo za natjecanje pokretati će stegovni postupak
po DP-u, a u svezi neizvršavanja obveza, naredbi i odluka povjerenstva
natjecanja Središta.
Ostale odredbe:
Članak 43.
Licence za službene predstavnike, medicinsko osoblje izdaje
tajništvo Središta.
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 sa urednom licencom može biti predstavnik za
obje kategorije.
Dozvole za rad trenera (licence) u klubovima na zahtjev trenera i
kluba izdaje Instruktor HNS-a Središta, odnosno Instruktor ŽNS-a,
sukladno Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad nogometnih
trenera.
Licence se izdaju za jednu natjecateljsku godinu.
Članak 44.
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.
Članak 45.
Ove propozicije stupaju na snagu danom usvajanja, a objavljuju se u
Službenom glasniku HNS-a i u službenom glasilu svakog SREDIŠTA ( s
dopunom članka 2. «Sastav liga» i članka 42. «Obnavljanje liga»).

Zagreb, 01. 08. 2014.

Predsjednik
Davor Šuker v.r.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta (Glasnik 16/14) na
sjednici održanoj 01. 08. 2014. donio
ODLUKU
o vodstvu natjecanja mlađih uzrasta
na razini središta HNS
I. U vodstvo natjecanja mlađih uzrasta na razini središta HNS u
natjecateljskoj godini 2014/15. imenuju se
1. Središte Osijek
Povjerenik za natjecanje Željko Bel (kadeti i juniori)
Ante Vučemilović (mlađi pioniri i juniori)
Povjerenik za suđenje
Antun Babić
Disciplinski sudac
Ivan Šutalo
Komisija za žalbe
Dario Skender, predsjednik
Ivan Ćurić, član
Milan Španjić, član
2. Središte Rijeka
Povjerenik za natjecanje
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Komisija za žalbe

3. Središte Split
Povjerenik za natjecanje
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Komisija za žalbe

4. Središte Varaždin
Povjerenik za natjecanje
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Komisija za žalbe

5. Središte Zagreb
Povjerenik za natjecanje
Povjerenik za suđenje
Disciplinski sudac
Tehnički tajnik
Komisija za žalbe

Branko Kajfeš
Šime Vukić
Arno Mladinić
Mislav Billović, predsjednik
Bono Pavić, član
Lino Roša, član
Ante Plazibat
Petar Gabrilo
Tomislav Opačak
Mišo Glavinić, predsjednik
Mladen Baždarić, član
Zlatko Nakić,član
Ivan Novak
Ivan Kozina
Slavko Kuščer
Vjekoslav Jaklin, predsjednik
Stjepan Talan, član
Ivica Mihalić, član
Damir Stipković
Boško Vukušić
Ante Mihaljević
Božidar Jureković
Davor Blašković, predsjednik
Martin Šarić, član
Željko Mlinarić, član

II. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS
Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Zagreb, 01. 08. 2014.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta (Glasnik 16/14) na
sjednici održanoj 01. 08. 2014. donio
ODLUKU
o vodstvu natjecanja završnice
Hrvatskog nogometnog kupa za pionire i kadeta
I. U vodstvo natjecanja završnice Hrvatskog nogometnog kupa za
pionira i kadeta u natjecateljskoj godini 2014/15. imenuju se
Damir Stipković - Povjerenik natjecanja/predsjednik povjerenstva za
provedbu natjecanja
Hrvoje Kulušić - član povjerenstva za provedbu natjecanja
Tomislav Kuzman član povjerenstva za provedbu natjecanja
Ivan Košutić - povjerenik za suđenje
Božidar Jureković - disciplinski sudac
II. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Zagreb, 01. 08. 2014.
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Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj
01. 08. 2014. donio
ODLUKU
o imenovanju vodstva natjecanja
Međuregionalne lige kadeta i juniora
središta Zagreb i Varaždin
1. U vodstvo natjecanja Međuregionalne lige kadeta i juniora središta
Zagreb i Varaždin imenuju se:
Povjerenik za natjecanje
Disciplinski sudac
Povjerenik za suđenje
Komisija za žalbe

Antonio Pavlović
Ante Mihaljević
Boško Vukušić
Davor Blašković, predsjednik
Martin Šarić, član
Ivica Mihalić, član

2. Članarine za momčadi i naknade za službene osobe i vodstvo
natjecanja u jednakom su iznosu kao za natjecanje juniora i kadeta na
razini središta.
3. Financijsko poslovanje natjecanja Međuregionalne lige kadeta i
juniora središta Zagreb i Varaždin vodi Nogometni savez Karlovačke
županije. Prihodi od članarina klubova i kazni, licenci za službene osobe i
ostali eventualni prihodi iz natjecanja Međuregionalne lige, prihodi su
ŽNS-a koji vodi financijsko poslovanje, te se iz tih prihoda podmiruju
troškovi natjecanja, uključujući i naknade za vodstvo natjecanja.
4. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

Zagreb, 01. 08. 2014.
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Raskidi ugovora

REGISTRACIJE

NK "LOKOMOTIVA" ZAGREB i igrač
Zajmović Dženan sporazumno
raskinuli ugovor o profesionalnom
igranju broj 678 od 30.08.2013.

ZAGREBAČKO PODRUČJE

Brisanje iz registra
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

Brisu se igraci iz registra Mužek
Mateo "Hrvatski Dragovoljac"
Zagreb, Lihić Dino "HAŠK" Zagreb,
Mihaljević Dominik "Rudeš" Zagreb,
Puklin Marko "Lučko" Lučko, Turkalj
Filip "Lokomotiva" Zagreb, Rodić
Ignacije "Jarun" Zagreb, Vinčić
Borna "Lučko" Lučko jer odlaze na
područje drugog saveza, Milas Ante
"Vrapče" Zagreb, Matovina Krešimir
"Vrapče" Zagreb, Zajmović Dženan
"Lokomotiva" Zagreb jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 29.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Posavec
Marko "Hrvatski Dragovoljac"
Zagreb jer odlaze na područje
drugog saveza, Kuhar Robert
"Rudeš" Zagreb.
(Sjednica 30.07.2014)
Aneksi ugovora

(Sjednica 01.08.2014)
NK "GNK DINAMO" ZAGREB i igrač
Ibanez Luis Ezequiel potpisali su
aneks (387)broj ugovora 262 od
04.07.2008 (ugovor o
profesionalnom igranju).

NK "LOKOMOTIVA" ZAGREB:
Horvat Ivan (Lučko Lučko),
Antonović Jurica (Varaždin
Varaždin), Balagović Tomislav
(Tekstilac-Ravnice Zagreb),
Topuzović Anel (GOŠK Dubrovnik),
Radić Lorenzo (Ponikve Zagreb),
Šarić Augustin (Zmaj (M) Makarska),
Opačić Sven (Hrvatski Dragovoljac
Zagreb), Čl. 34/2

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šantorić
Josip "Kustošija" Zagreb, Klasan Ivan
"Kustošija" Zagreb, Karabatić Jakov
"Lokomotiva" Zagreb, Banožić Luka
"Kustošija" Zagreb, Šteko Ivan
"Ponikve" Zagreb jer odlaze na
područje drugog saveza.

NK "RUDEŠ" ZAGREB: Žuljević
Marko (Lučko Lučko), Dragović Luka
(Kustošija Zagreb), Begić Ante
(Trnje Zagreb), Pelaić Mladen (Lučko
Lučko), Mislimi Admir (Maksimir
Zagreb), Banić Andrea (JadranPoreč Poreč), Bužančić Blaž
(Kustošija Zagreb), Zebić Karlo
(HAŠK Zagreb), Čl. 34/2

(Sjednica 31.07.2014)
Registracija sporazuma o ustupanju
NK "ZAGREB" ZAGREB, NK
"BISTRA" BISTRA i igrač Filipović
Filip zaključili sporazum o ustupanju
do 18.01.2015.

NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC"
ZAGREB: Čolaki Blenard (Vrapče
Zagreb), Čl. 34/12
Kendeš Vice (Šibenik Šibenik), Čl.
34/8

NK "ZAGREB" ZAGREB, NK
"BISTRA" BISTRA i igrač Čondrić
Josip zaključili sporazum o
ustupanju do 18.01.2015.

NK "LUČKO" LUČKO: Rogić Ante
(Hrvatski Dragovoljac Zagreb), Čl.
34/8
Živković Petar (Hrvatski Dragovoljac
Zagreb), Zobić Romano (Bestovje
Bestovje), Vuraić Marko (Tekstilac-

NK "GNK DINAMO" ZAGREB, NK
"SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L." -i igrač
Šitum Mario zaključili sporazum o
ustupanju do 30.06.2015.
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Ravnice Zagreb), Novaković Leon
(Rakov Potok Rakov Potok),
Vrdoljak Ivan (Hrvatski Dragovoljac
Zagreb), Ivančić Matija (Brezovica
Brezovica), Cvetković Kruno (Sava
Strmec), Aralica Ante (Špansko
Zagreb), Mamić Pero (Hrvatski
Dragovoljac Zagreb), Jedvaj Antun
(Samobor Samobor), Gabrica Ivan
(Bestovje Bestovje), Petih Domagoj
(Lokomotiva Zagreb), Jezerčić Toni
(Sloboda Gornji Bogićevci), Čl. 34/2

Raskidi ugovora
NK "LOKOMOTIVA" ZAGREB i igrač
Budimir Ante sporazumno raskinuli
ugovor o profesionalnom igranju
broj 410 od 05.07.2013.
Registracija Aneksa ugovora
GNK "DINAMO" ZAGREB i igrač
Leko Jerko zaključili su Aneks br.516
od 4.08.2014.g. Ugovora o
profesionalnom igranju br. 13 od
04.01.2013.

NK "ŠPANSKO" ZAGREB: Žuti Mario
(Lučko Lučko), Adžaga Patrik
(Lučko Lučko), Ambruš Jakov
(Prečko Zagreb), Čl. 34/2

Registracija sporazuma o ustupanju
NK "GNK DINAMO" ZAGREB, NK
"LOKOMOTIVA" ZAGREB i igrač
Leko Jerko zaključili sporazum o
ustupanju do 15.06.2015.

Raskidi ugovora
NK "ZAGREB" ZAGREB i igrač Dedić
Sven sporazumno raskinuli ugovor o
profesionalnom igranju broj 22 od
22.01.2010.

NK "GNK DINAMO" ZAGREB, NK
"LOKOMOTIVA" ZAGREB i igrač
Rukavina Ante zaključili sporazum o
ustupanju do 15.06.2015.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Žuljević
Tomislav "Lučko" Lučko, Bunjevac
Robert "Nur" Zagreb, Kozar Marko
"Kustošija" Zagreb, Đurđek Nikola
"Dubrava" Zagreb, Jolić Karlo
"Lokomotiva" Zagreb, Grgić Luka
"Hrvatski Dragovoljac" Zagreb,
Martinko Antonio "Kustošija"
Zagreb, Šabić Mijo "Rudeš" Zagreb,
Cerjak Ivan "HAŠK" Zagreb, Aljinović
Toni "Kustošija" Zagreb jer odlaze na
područje drugog saveza, Kalašić Mia
"Dinamo-Maksimir" Zagreb, Vukoje
Daniel "Rudeš" Zagreb, Štefanac
Luka "Špansko" Zagreb, Opardija
Ahmed "Maksimir" Zagreb, Čavar
Tomislav "GNK Dinamo" Zagreb jer
odlaze u inozemstvo.

NK "GNK DINAMO" ZAGREB, NK
"LOKOMOTIVA" ZAGREB i igrač
Biljan Jakov zaključili sporazum o
ustupanju do 15.06.2015.
NK "GNK DINAMO" ZAGREB, NK
"ISTRA 1961 Š.D.D." PULA i igrač
Radonjić Dejan zaključili sporazum o
ustupanju do 15.06.2015.
Objava Odluke o spajanju klubova
Odlukom Skupština klubova i
temeljem članka 4. stavak 9.
Pravilnika o registraciji klubova i
igrača HNS – a, spajaju se klubovi NK
„Croatia Prigorje“ iz Sesveta i NK
„Sesvete“ iz Sesveta, pri čemu se
zadržava ime kluba NK „Sesvete“
Sesvete sa sjedištem V.Vidrića 7,
Sesvete

(Sjednica 04.08.2014)
NK "LOKOMOTIVA" ZAGREB: Leko
Jerko (GNK Dinamo Zagreb), Biljan
Jakov (GNK Dinamo Zagreb),
Rukavina Ante (GNK Dinamo
Zagreb), Čl. 34/9
Fantov Zvonimir (Zadar Zadar),
Kolega Toni (Zadar Zadar), Čl. 34/2

Objava brisanja iz registra Udruga
Odlukom Gradskog ureda za opću
upravu UBROJ: 251-07-11-14-2 od
23.lipnja 2014.g. utvrđuje se
prestanak postojanja NK“CROATIA
PRIGORJE“ sa sjedištem u
Sesvetama, Bistrička bb, upisanog u
Registar udruga RH pod registarskim
brojem 21008626.
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Brisanje iz registra

Miščin Martin (Jaska Jastrebarsko),
Bećir Tin (Jaska Jastrebarsko),
Neralić Bernard Josip (Jaska
Jastrebarsko), Gornik David Luka
(Jaska Jastrebarsko), Štulec Željko
(Stupnik Stupnik), Petrunić Tin
(Jaska Jastrebarsko), Kišić Dominik
(Jaska Jastrebarsko), Kranjec Arian
(Lokomotiva Zagreb), Petrunić Sven
(Jaska Jastrebarsko), Čl. 34/2

Brisu se igraci iz registra Gerić
Kristijan "Vrapče" Zagreb, Ramljak
Branimir "Kustošija" Zagreb, Prpić
Domagoj "Hrvatski Dragovoljac"
Zagreb, Azinović Antonio "Trnje"
Zagreb, Topić Tomislav "Hrvatski
Dragovoljac" Zagreb jer odlaze na
područje drugog saveza, Budimir
Ante "Lokomotiva" Zagreb jer
odlaze u inozemstvo.

NK "BISTRA" BISTRA: Čondrić Josip
(Zagreb Zagreb), Filipović Filip
(Zagreb Zagreb), Čl. 34/9; Jeleč
Jurica (Zelina Sveti Ivan Zelina),
Gavrić Petar (Tuen Mun SA), Čl.
34/8; Gulić Mateo , Lešnjak Roko , Čl.
35/1; Pavlić Dominik (Oroslavje
Oroslavje), Pavlic Matija (Oroslavje
Oroslavje), Žugaj Matteo (Udarnik
Velika gorica), Puklin Marko (Lučko
Lučko), Vlatković Niko (Opatija
Opatija), Vinčić Borna (Lučko
Lučko), Ivančić Karlo (Vrapče
Zagreb), Čl. 34/2

NS SAMOBOR

(Sjednica 30.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Radek Niko
"Samobor" Samobor jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 31.07.2014)
Registracija sporazuma o ustupanju

Brisanje iz registra
NK "ZAGREB" ZAGREB, NK
"BISTRA" BISTRA i igrač Filipović
Filip zaključili sporazum o ustupanju
do 18.01.2015.

Brisu se igraci iz registra Berišić
Franjo "Bistra" Bistra, Miličić Tihomir
"Savski Marof" Savski Marof, Sporiš
Renato "Zrinski" Farkaševac,
Briševac David "Top" Kerestinec,
Garba Mario "Savski Marof" Savski
Marof, Markušić Bartol "Samobor"
Samobor, Julardžija Filip "Jaska"
Jastrebarsko, Sanković Domagoj
"Savski Marof" Savski Marof, Đurđek
Ivan "Bistra" Bistra jer odlaze na
područje drugog saveza.

NK "ZAGREB" ZAGREB, NK
"BISTRA" BISTRA i igrač Čondrić
Josip zaključili sporazum o
ustupanju do 18.01.2015.
Raskidi ugovora
NK "INTER-ZAPREŠIĆ" ZAPREŠIĆ i
igrač Sarić Elvis sporazumno
raskinuli ugovor o profesionalnom
igranju broj 2014-2 od 24.01.2014.

(Sjednica 04.08.2014)
Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Hezler
Marko "Inter-Zaprešić" Zaprešić jer
odlaze u inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Sarić Elvis
"Inter-Zaprešić" Zaprešić, Šoštarić
Tihomir "Bistra" Bistra jer odlaze u
inozemstvo.

NS VRBOVEC

(Sjednica 01.08.2014)

(Sjednica 29.07.2014)
Brisanje iz registra

NK "VINOGRADAR" MLADINA:
Dizdarić Benjamin (Jedinstvo Bihać),
Čl. 34/8
Aranha Pinheiro Glauver (NK
Branitelj, Mostar -), Čl. 34/10

Brisu se igraci iz registra Đurinić
Mihael "Graničar" Tučenik, Hulec
Zoran "Graničar" Tučenik jer odlaze
na područje drugog saveza.
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(Sjednica 31.07.2014)

Igor (HNK Rijeka s.d.d. Rijeka),
Labudović Tomislav (Pomorac
Kostrena), Turkalj Filip (Lokomotiva
Zagreb), Postonjski Goran (HNK
Rijeka s.d.d. Rijeka), Čl. 34/2

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Habek
Domagoj "Zelina" Sveti Ivan Zelina,
Nemec Luka "Vrbovec" Vrbovec,
Brdarić Marko "Dinamo Hidrel" Novo
Čiće jer odlaze na područje drugog
saveza, Guja Ćiril "Dugo Selo" Dugo
Selo, Stjepanović Ivo "Dugo Selo"
Dugo Selo, Janković Emilko "Zelina"
Sveti Ivan Zelina jer odlaze u
inozemstvo.

NK "VRBOVEC" VRBOVEC: Presečki
Ivan (Dugo Selo Dugo Selo),
Azinović Antonio (Trnje Zagreb),
Živković Ivan (Šibenik Šibenik), Čl.
22-34/2
Stjepanović Ivan (ČAZMA Čazma),
Štefanac Kristijan (Graničar
Tučenik), Čl. 34/2

(Sjednica 01.08.2014)

Brisanje iz registra

NK "VRBOVEC" VRBOVEC: Vrtar
Dorijan (Graničar Tučenik), Čl. 34/2

Brisu se igraci iz registra Mandarić
Dalibor "HNK Gorica" Velika Gorica
jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Rajčić
Joško "Graničar" Tučenik, Kulji Ante
"Dugo Selo" Dugo Selo, Žugaj
Matteo "Udarnik" Velika gorica,
Bašić Petar "Zelina" Sveti Ivan Zelina
jer odlaze na područje drugog
saveza, Tuzlak Franjo "Udarnik"
Velika gorica jer odlaze u
inozemstvo.

ŽNS KARLOVAČKI

(Sjednica 29.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Cesarec
Karlo "DOBRA" Sveti Petar - Ogulin
jer odlaze na područje drugog
saveza.

(Sjednica 02.08.2014)
NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Pavlić
Mihael "Dugo Selo" Dugo Selo jer
odlaze na područje drugog saveza.

(Sjednica 31.07.2014)

(Sjednica 04.08.2014)

Brisu se igraci iz registra Despenić
Zvonimir "Oroslavje" Oroslavje,
Lovrenović Luka "Zagorec" Krapina
jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brisanje iz registra

NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA:
Kiš Tomislav (HNK Hajduk š.d.d.
Split), Čl. 34/9
Rak Nikola (Slaven Belupo
Koprivnica), Mužek Mateo (Hrvatski
Dragovoljac Zagreb), Čl. 34/8
Cundeković Gabriel , Čl. 35/1
Levar Karlo (Ban Jelačić Vukovina),
Valentić Albert (Velika Mlaka Velika
Mlaka), Cerovski Karlo (Velika Mlaka
Velika Mlaka), Mihaljević Dominik
(Rudeš Zagreb), Milanović Damir
(Segesta Sisak), Krpan Roko (Velika
Mlaka Velika Mlaka), Lihić Dino
(HAŠK Zagreb), Kepčija Marko
(Jadran-Poreč Poreč), Postonjski

(Sjednica 06.08.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Tomek
Petar "Mladost" Zabok jer odlaze na
područje drugog saveza.

80

ŽNS SISAČKO MOSLAVAČKI

DALMATINSKO PODRUČJE

(Sjednica 29.07.2014)
Brisanje iz registra

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE

Brisu se igraci iz registra Šaranić
Zvonimir "Segesta" Sisak, Šubić
Lorena "Mladost" Petrinja, Hrnčević
Katarina "Mladost" Petrinja jer
odlaze na područje drugog saveza,
Marković Kristijan "Podovi" Dvor jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 30.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bukal Dino
"Val" Kaštel Stari jer odlaze na
područje drugog saveza, Puljić
Kristijan "Zmaj (M)" Makarska,
Sunara Ante "Dugopolje" Dugopolje
jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 31.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Milanović
Damir "Segesta" Sisak jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 31.07.2014)

(Sjednica 01.08.2014)

Brisu se igraci iz registra Vrkić Marko
"Omiš" Omiš, Špaleta Dino "Omiš"
Omiš jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brisanje iz registra

NK "LIBERTAS" NOVSKA: Rivić
Jurica (Sloga-Maris Jazavica),
Filipović Matija (Sloga-Maris
Jazavica), Ljubičić Domagoj (SlogaMaris Jazavica), Đurić Alen
(Jasenovac Jasenovac), Božić Igor
(Sloga-Maris Jazavica), Frkat Vedran
(Sloga-Maris Jazavica), Čavlović
Matej (Strug Bročice), Čl. 34/2

(Sjednica 01.08.2014)
NK "SOLIN" SOLIN: Rendić Toni (Val
Kaštel Stari), Bauk Josip (Omiš
Omiš), Štimac Vladimir (Mosor
Žrnovnica), Marinović Nikola
(JADRAN-LP Ploče), Kragić Antonio
(Croatia Zmijavci), Ćurić Ivan (Val
Kaštel Stari), Rajčić Joško (Graničar
Tučenik), Majić Vlado (Omiš Omiš),
Čl. 34/2

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Zeba Josip
"Segesta" Sisak, Rožman Siniša
"Segesta" Sisak jer odlaze na
područje drugog saveza.

NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT:
Cikalleshi Sokol (KS Kukesi -), Čl.
34/10

(Sjednica 06.08.2014)

NK "IMOTSKI" IMOTSKI: Janković
Ferdinard (Omiš Omiš), Vardić Teo
(Junak Sinj), Šabić Mijo (Rudeš
Zagreb), Žužul Ivan (Kamen
Ivanbegovina), Češljar Danijel
(Mladost (P) Proložac), VučemilovićGrgić Duje (Dugopolje Dugopolje),
Vuksan Marin (Kamen
Ivanbegovina), Čl. 34/2

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Selmić Dino
"Segesta" Sisak jer odlaze u
inozemstvo.
NS KUTINA

(Sjednica 04.08.2014)
Brisanje iz registra

Registracija ugovora
NK "RNK SPLIT S.D.D." SPLIT i igrač
Cikalleshi Sokol zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do
30.06.2017.

Brisu se igraci iz registra Burigo
Valentino "Mladost (R)" Repušnica
jer odlaze na područje drugog
saveza.
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Aneksi ugovora

(Sjednica 01.08.2014)

NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT i
igrač Balić Andrija potpisali su aneks
(560)broj ugovora 30/14 od
17.01.2014 (ugovor o profesionalnom
igranju).

NK "ZADAR" ZADAR: Grgić Toni
(PRIMORAC Biograd n/m), Nekić
Claudio (DRAGOVOLJAC Poličnik),
Sušić Josip (PRIMORAC Biograd
n/m), Božin Jure (SV MIHOVIL
Preko), Labus Boris (PRIMORAC
Biograd n/m), Kalac Joso
(PRIMORAC Biograd n/m), Galešić
Domagoj (PRIMORAC Biograd n/m),
Zdrilić Luka (DRAGOVOLJAC
Poličnik), Kulaš Dino (PRIMORAC
Biograd n/m), Lalin Karlo
(PRIMORAC Biograd n/m), Jurić
Roko (VELEBIT (B) Benkovac),
Stojanov Dario (PRIMORAC Biograd
n/m), Burčul Luka (PRIMORAC
Biograd n/m), Župan Bruno
(PRIMORAC Biograd n/m), Burčul
Zvonimir (NOŠK Novigrad), Čl. 34/2

NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT i
igrač Milić Zvonimir potpisali su
aneks (562)broj ugovora 153 od
10.02.2014 (ugovor o
profesionalnom igranju).
NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT i
igrač Jozinović Goran potpisali su
aneks (558)broj ugovora 375 od
26.06.2008 (ugovor o
profesionalnom igranju).
NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT i
igrač Caktaš Mijo potpisali su aneks
(559)broj ugovora 176 od 10.02.2012
(ugovor o profesionalnom igranju).

(Sjednica 04.08.2014)
Brisanje iz registra

NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT i
igrač Abdukholikov Temurkhuja
potpisali su aneks (561)broj ugovora
169 od 17.02.2014 (ugovor o
profesionalnom igranju).

Brisu se igraci iz registra Fantov
Zvonimir "Zadar" Zadar, Kolega Toni
"Zadar" Zadar jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brisanje iz registra

ŽNS ŠIBENSKO KNINSKI

Brisu se igraci iz registra Blažević
Ante "HNK Hajduk š.d.d." Split jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 29.07.2014)

(Sjednica 04.08.2014)

Brisu se igraci iz registra Kendeš
Vice "Šibenik" Šibenik jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Vučković
Ante "Hrvace" Hrvace jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 30.07.2014)

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE

(Sjednica 31.07.2014)

Brisu se igraci iz registra Milinković
Andrija "Šibenik" Šibenik, Matijaš
Filip "Zagora" Unešić jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

(Sjednica 04.08.2014)

Brisu se igraci iz registra Miletić Luka
"Zadar" Zadar jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Živković
Ivan "Šibenik" Šibenik jer odlaze na
područje drugog saveza.
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Dejan "Elektra" Osijek, Ereš Ivan
"Osijek s.d.d." Osijek, Prijić Dejan
"Grafičar-vodovod" Osijek jer odlaze
na područje drugog saveza.

ŽNS DUBROVAČKO NERETVANSKI

(Sjednica 31.07.2014)
MNK "SQUARE" DUBROVNIK: Jurić
Josip (Uspinjača Zagreb), Čl. 34/2

(Sjednica 31.07.2014)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Legčević
Toni "GOŠK" Dubrovnik, Bajamić
Mladen "ZMAJ" Blato jer odlaze na
područje drugog saveza, Vrljić
Ljupko "KONAVLJANIN" Čilipi,
Rangotov Darko "SQUARE"
Dubrovnik, Micevski Adrijan
"SQUARE" Dubrovnik jer odlaze u
inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Dokonal
Vjeran "Slavonac" Tenja jer odlaze
na područje drugog saveza.
(Sjednica 01.08.2014)
NK "BSK" BIJELO BRDO: Gavranović
Jovan , Čl. 35/1
Tomas Marko (Grafičar-vodovod
Osijek), Čl. 22-34/2
Bosak Zoran (Mladost Čeminac),
Lončar Danijel (Čepin Čepin),
Malenica Tomislav (HYPO LIMAČ
OSIJEK), Čl. 34/2

(Sjednica 04.08.2014)
NK "NERETVA" METKOVIĆ: Šutalo
Bojan , Čl. 35/1
Brečić Roko (NERETVANAC
Opuzen), Ereš Ivan (Osijek s.d.d.
Osijek), Milinković Andrija (Šibenik
Šibenik), Orač Marijan (Orijent
Rijeka), Čl. 34/2

NK "OLIMPIJA" OSIJEK: NIKŠIĆ IAN ,
Bartula Gabrijel , Čl. 35/1
Buček Adrian (Mursa-zanatlija
Osijek), Kurtović Marin (Elektra
Osijek), Guljaš Ivan (Mursa-zanatlija
Osijek), Čl. 34/2

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Režić Ante
"KONAVLJANIN" Čilipi jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 04.08.2014)
NK "BSK" BIJELO BRDO: Blašković
Marko (Otok Otok), Krajček Kristijan
(HNK ĐAKOVO CROATIA
ĐAKOVO), Čl. 34/2

SLAVONSKO PODRUČJE

NK "OSIJEK S.D.D." OSIJEK: Soldić
Tomislav (Slavonija Požega), Miljanić
Karlo (HNK Cibalia š.d.d. Vinkovci),
Opšić Luka (BSK Bijelo Brdo), Čl.
34/2

NS OSIJEK

(Sjednica 29.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Galik Milan
"Metalac" Osijek jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Rebić
Franko "Dunav" Dalj, Špoljarić Filip
"Dunav" Dalj, Jurić Hrvoje "Dunav"
Dalj jer odlaze na područje drugog
saveza.

NS BELI MANASTIR

(Sjednica 29.07.2014)
(Sjednica 30.07.2014)
Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Mur Dino
"Bilje" Bilje jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Jendrašić
Domagoj "Elektra" Osijek, Goljevački
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(Sjednica 30.07.2014)

Kuševac jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brisanje iz registra
(Sjednica 04.08.2014)
Brisu se igraci iz registra Crnčan
Matija "Grabovac" Grabovac, Crnčan
Josip "Grabovac" Grabovac jer
odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Luketić
Krunoslav "HNK ĐAKOVO
CROATIA" ĐAKOVO, Vojnović
Goran "Slavonac (P)" Preslatinci,
Krajček Kristijan "HNK ĐAKOVO
CROATIA" ĐAKOVO jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 31.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Amidžić
Tomislav "Bilje" Bilje, Bosak Zoran
"Mladost" Čeminac jer odlaze na
područje drugog saveza.

NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE

(Sjednica 01.08.2014)
NS DONJI MIHOLJAC

Brisanje iz registra
(Sjednica 30.07.2014)
Brisu se igraci iz registra Šarko
Goran "Zagorac" Beljevina, Kolar
Ivan "Polet" Bokšić, Ilišin Stjepan
"Đurđenovac" Đurđenovac jer
odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Hatvalić
Mateo "Slavonija" Podgajci
Podravski, Pofuk Ivan "Bočkinci"
Bočkinci, Apari Marin "Ivanovo"
Ivanovo jer odlaze na područje
drugog saveza.

(Sjednica 04.08.2014)
NK "NAŠK" NAŠICE: Vuković Toni ,
Jurić Matko ,Rosković David
,Vuković Luka ,Čl. 35/1
Šantić Patrik (Šipovac Našice),
Papazović Josip (Šipovac Našice),
Topolovec Tomislav (Vihor
Jelisavac), Jurković Luka (LivadaŽeljezničar Slavonski Brod), Čl. 34/2

(Sjednica 31.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Vidaković
Luka "Hajduk" Marijanci, Bibić Adam
"Bratstvo" Radikovci jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS VALPOVO

(Sjednica 01.08.2014)

(Sjednica 29.07.2014)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Bibić Dario
"Bočkinci" Bočkinci jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Jeftić Boris
"Omladinac" Petrijevci jer odlaze na
područje drugog saveza.

NS ĐAKOVO

(Sjednica 30.07.2014)

(Sjednica 01.08.2014)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Grgić Ivan
"NK "VALPOVKA" " Valpovo, Barić
Marko "NK "CROATIA" " Veliškovci
jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brisu se igraci iz registra Krajina
Domagoj "Ratar" Piškorevci, Funarić
Mislav "HNK ĐAKOVO CROATIA"
ĐAKOVO, Zmaić Stjepan "Torpedo"
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(Sjednica 01.08.2014)
Brisanje iz registra

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Brleković
Božidar "KITIŠANCI" Kitišanci jer
odlaze na područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Sentivanac
Vasilije "HNK Cibalia š.d.d." Vinkovci
jer odlaze na područje drugog
saveza.

(Sjednica 04.08.2014)

(Sjednica 04.08.2014)

NK "BELIŠĆE" BELIŠĆE: Prijić Dejan
(Grafičar-vodovod Osijek), Milošević
Antonio (NK "VALPOVKA"
Valpovo), Vida Hrvoje (NK
"VALPOVKA" Valpovo), Draksler
Stjepan (NK "VALPOVKA" Valpovo),
Čaušić Benjamin (NK "VALPOVKA"
Valpovo), Merčep Toni (NK
"VALPOVKA" Valpovo), Čl. 22-34/2
Kupanovac Filip (Jedinstvo Donji
Miholjac), Lacković Ivan (Mladost
Tiborjanci), Vidaković Luka (Hajduk
Marijanci), Bibić Adam (Bratstvo
Radikovci), Bibić Boris (Viljevo
Viljevo), Čl. 34/2

Raskidi ugovora

NS VINKOVCI

Brisu se igraci iz registra Aladić Ivan
"Podgrađe" Podgrađe, Miljanić Karlo
"HNK Cibalia š.d.d." Vinkovci,
Pavličić Tomislav "Slavonac" Prkovci
jer odlaze na područje drugog
saveza.

Brisu se igraci iz registra Ivanović
Matej "HNK Cibalia š.d.d." Vinkovci,
Šimičić Gabrijel "HNK Cibalia š.d.d."
Vinkovci, Lučić Luka "HNK Cibalia
š.d.d." Vinkovci, Mazalović Tomislav
"HNK Cibalia š.d.d." Vinkovci, Prijić
Igor "HNK Cibalia š.d.d." Vinkovci,
Blašković Marko "Otok" Otok jer
odlaze na područje drugog saveza,
Momčilović Goran "Hajduk Mirko"
Mirkovci jer odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 30.07.2014)

NS VUKOVAR

NK "HNK CIBALIA Š.D.D."
VINKOVCI: Mandić Nikola (Osijek
s.d.d. Osijek), Lukić Andrej (Osijek
s.d.d. Osijek), Mišić Matija (Osijek
s.d.d. Osijek), Čl. 34/9

(Sjednica 31.07.2014)
Brisanje iz registra

NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI
i igrač Tokić Hrvoje sporazumno
raskinuli ugovor o profesionalnom
igranju broj 25/2013 od 14.08.2013.
Registracija ugovora
NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI
i igrač Ottochian Andrea zaključili
ugovor o profesionalnom igranju do
15.06.2015.
Brisanje iz registra

(Sjednica 29.07.2014)
Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Ilić Matej
"Petrovci" Petrovci, Suhić Dario
"Petrovci" Petrovci, Patrčević Toni
"Petrovci" Petrovci, Jurić Perica
"Mladost" Svinjarevci, Matošević
Slaven "Opatovac" Opatovac jer
odlaze na područje drugog saveza,
Puđa Vladimir "Fruškogorac" Ilok jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 31.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Božić Ivan
"HNK Cibalia š.d.d." Vinkovci jer
odlaze na područje drugog saveza.

(Sjednica 01.08.2014)
(Sjednica 01.08.2014)
NK "HNK VUKOVAR 1991"
VUKOVAR: Boban Siniša (Vuteks
Sloga Vukovar), Burcsa Davor
(Bobota-Agrar Bobota), Čl. 34/2

NK "BEDEM" IVANKOVO: Ivanko
Šimun , Idžanović Marko , Lončarević
Luka , Čl. 35/1

85

(Sjednica 06.08.2014)

ŽNS BRODSKO POSAVSKI

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Čugalj
Dejan "Vuteks Sloga" Vukovar jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 31.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Ivanagić
Domagoj "Svačić" Stari Slatinik jer
odlaze na područje drugog saveza,
Paradžik Mato "Posavina" Velika
Kopanica jer odlaze u inozemstvo.

NS ŽUPANJA

(Sjednica 30.07.2014)
NK "GRANIČAR" ŽUPANJA: Kelava
Karlo , Raguž Hrvoje , Kelava Ivano ,
Maroševac Josip , Zovkić Petar , Čl.
35/1
Gagulić Ilija (Sladorana Županja),
Topčić Kristijan (Šokadija Babina
Greda), Čl. 34/2

(Sjednica 01.08.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Jurković
Luka "Livada-Željezničar" Slavonski
Brod, Ergotić Mario "Tomislav-PAN"
Donji Andrijevci jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Jašarević
Eldar "Jadran" Gunja jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 04.08.2014)
NK "ORIOLIK" ORIOVAC: Matić
Adrian , Čl. 35/1
Stahović Robert (Slavonac BS
Brodski Stupnik), Jagnjić Mario
(Slavonac B Bukovlje), Stasjuk Mario
(Slaven Belupo Koprivnica), Vukelić
Adam (Omladinac C Ciglenik), Pejić
Luka (Mladost M Malino), Čukurin
Matej (Graničar SK Stupnički Kuti),
Gubić Teo (Slavonac BS Brodski
Stupnik), Čl. 34/2

(Sjednica 31.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Simić
Nikola "Graničar" Županja jer odlaze
na područje drugog saveza.
Transferi iz inozemstva
Igrač Miličić Igor Broj iskaznice
6161221 iz kluba NK Hajduk, Orašje
(Nogometni savez Bosne i
Hercegovine) u klub NK Zrinski,
Bošnjaci

NS NOVA GRADIŠKA

(Sjednica 31.07.2014)
Brisanje iz registra

Igrač Džafić Ibrahim Broj iskaznice
6102912 iz kluba NK NK 19 srpanj
(Nogometni savez Bosne i
Hercegovine) u klub NK Zrinski,
Bošnjaci

Brisu se igraci iz registra Stanić
Marin "Psunj-Sokol" Okučani jer
odlaze na područje drugog saveza,
Gubić David "Mladost C" Cernik jer
odlaze u inozemstvo.

Igrač Čolić Emir Broj iskaznice
6103127 iz kluba NK Hajduk, Orašje
(Nogometni savez Bosne i
Hercegovine) u klub NK Zrinski,
Bošnjaci

NS POŽEGA

(Sjednica 29.07.2014)
Brisanje iz registra

(Sjednica 04.08.2014)
Brisu se igraci iz registra Pejić
Fabijan "Mladost" Pavlovci jer odlaze
na područje drugog saveza.

NK "GRANIČAR" ŽUPANJA: Šimić
Dinko (Maksimir Zagreb), Čl. 34/1
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Žminj), Pamić Toni (Žminj Žminj),
Bodetić Noel (Veli Vrh Pula),
Stamenković David (Istra-Pula Pula),
Pavlić Antonio (Rudar Labin), Cukon
Marko (Veli Vrh Pula), Peruško Lovro
(Mladost (F) Fažana), Čl. 34/2
Brisanje iz registra

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

ŽNS PRIMORSKO GORANSKI

(Sjednica 30.07.2014)
Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Kepčija
Marko "Jadran-Poreč" Poreč jer
odlaze na područje drugog saveza,
Ilić Aleksandar "Istra 1961 š.d.d."
Pula, Aguilar Bustamante Jorman
Israel "Istra 1961 š.d.d." Pula jer
odlaze u inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Orač
Marijan "Orijent" Rijeka jer odlaze na
područje drugog saveza.
(Sjednica 31.07.2014)
Brisanje iz registra

(Sjednica 04.08.2014)
Brisu se igraci iz registra Postonjski
Igor "HNK Rijeka s.d.d." Rijeka,
Labudović Tomislav "Pomorac"
Kostrena, Cesarec Danijel "HNK
Rijeka s.d.d." Rijeka, Postonjski
Goran "HNK Rijeka s.d.d." Rijeka jer
odlaze na područje drugog saveza.

NK "ISTRA 1961 Š.D.D." PULA:
Radonjić Dejan (GNK Dinamo
Zagreb), Čl. 34/9
Bernobić Paolo (Rovinj Rovinj),
Orbanić Matija (Banjole Banjole), Čl.
34/2

(Sjednica 01.08.2014)

Registracija sporazuma o ustupanju

Brisanje iz registra

NK "GNK DINAMO" ZAGREB, NK
"ISTRA 1961 Š.D.D." PULA i igrač
Radonjić Dejan zaključili sporazum o
ustupanju do15.06.2015.

Brisu se igraci iz registra Kolić Saša
"Opatija" Opatija, Jozić Dario
"LOKOMOTIVA" RIJEKA, Vlatković
Niko "Opatija" Opatija jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 06.08.2014)
Brisanje iz registra

(Sjednica 04.08.2014)
Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Baša Edi
"Jadran-Poreč" Poreč jer odlaze u
inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Piškorjanac
Tomo ""KOZALA" " Rijeka jer odlaze
na područje drugog saveza.

NS SJEVERNE ISTRE - UMAG

(Sjednica 30.07.2014)
ŽNS ISTARSKI

Brisanje iz registra
(Sjednica 29.07.2014)
Brisu se igraci iz registra Šendula
Dario "Buje" Buje, Fabijančić Alen
"Buje" Buje jer odlaze na područje
drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Bešenić
Karlo "Istra-Pula" Pula jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 31.07.2014)

(Sjednica 01.08.2014)

Brisanje iz registra

NK "ISTRA 1961 Š.D.D." PULA: Golja
Gabriel (Rudar Labin), Anić David
(Veli Vrh Pula), Zaharija Luka (Žminj

Brisu se igraci iz registra Balta Matej
"Dajla" Dajla jer odlaze u
inozemstvo.
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jer odlaze na područje drugog
saveza, Suntešić Dario "Varaždin"
Varaždin jer odlaze u inozemstvo.

SJEVERNO PODRUČJE

ŽNS VARAŽDINSKI

Transferi iz inozemstva

(Sjednica 29.07.2014)

Igrač Vočanec Timotej Broj iskaznice
4209024 iz kluba NK Središče ob
Dravi (Nogometni savez Slovenije) u
klub NK Bratstvo, Otok Virje
Igrač Cimerman Mitja Broj iskaznice
4209023 iz kluba NK Središče ob
Dravi (Nogometni savez Slovenije) u
klub NK Bratstvo, Otok Virje

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Rebernik
Mihael
"Varaždin" Varaždin, Borovec Nenad
"Trnje" Trnovec, Vugrinec Goran
"Trnje" Trnovec, Hranilović JosipDomagoj "Varaždin" Varaždin,
Mesarić Leonard "Varaždin"
Varaždin jer odlaze na područje
drugog saveza.

NS LUDBREG

(Sjednica 29.07.2014)
Brisanje iz registra

(Sjednica 30.07.2014)

Brisu se igraci iz registra Goričanec
Martina "Podravina 02" Ludbreg,
Tkalec Tamara "Podravina 02"
Ludbreg, Zelenc Matija "Drava" Sveti
Đurđ, Golec Nikola "Bukovčan 27"
Mali Bukovec, Bali Josip "Mladost
(Š)" Šemovec, Kosir Boris
"Zadrugar" Hrastovsko, Kovaček
Dejan "Lunjkovec" Lunjkovec,
Martinković Antonio "Mladost (S)"
Sigetec L., Švec Nikola "Struga Rovokop" Struga, Marković Matija
"Drava" Sveti Đurđ jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Habek
Nikola "Mladost (VŽ)" Varaždin jer
odlaze na područje drugog saveza,
Mikulan Silvijo "Orač" Petrijanec jer
odlaze u inozemstvo.
(Sjednica 31.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šenkiš
Matija "Bratstvo" Otok Virje,
Kolmačić Đani "Dinamo" Babinec,
Jamnik Josip "Dinamo" Babinec jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 31.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Jagić Ivica
"Bukovčan" Veliki Bukovec jer
odlaze na područje drugog saveza.

(Sjednica 01.08.2014)
Brisanje iz registra

(Sjednica 01.08.2014)
Brisu se igraci iz registra Klasta
Marko "Sloboda (T)" Tužno jer
odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

(Sjednica 04.08.2014)

Brisu se igraci iz registra Jadanić
Karlo "Podravina" Ludbreg jer
odlaze na područje drugog saveza.

NK "VARAŽDIN" VARAŽDIN: Vuksan
Sven (Varteks Varaždin), Čl. 34/2

(Sjednica 04.08.2014)

Brisanje iz registra

NK "PODRAVINA" LUDBREG: Šoš
Patrik (Gora Globočec L.), Horvat Tin
(Varaždin Varaždin), Čl. 22-34/2
Kaniški Denis (Bjelovar Bjelovar), Čl.
34/2

Brisu se igraci iz registra Vuk Gordan
"Varaždin" Varaždin, Mendelski
Matija "Varaždin - ŠN" VARAŽDIN
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Martin na Muri), Rebernik Mihael
(Varaždin Varaždin), Mesarić
Leonard (Varaždin Varaždin),
Hranilović Josip-Domagoj (Varaždin
Varaždin), Čl. 22-34/2
Posavec Marko (Hrvatski
Dragovoljac Zagreb), Stojkov Karlo
(Graničar Kotoriba), Čl. 34/2

ŽNS MEĐIMURSKI

(Sjednica 29.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Kučan
Nikola "Graničar" Kotoriba, Piljak
Damir "Mladost Komet" Prelog,
Ivančić Zoran "Mladost Komet"
Prelog, Herceg Marko "Trnovec"
Trnovec, Cvetinić Dejan "Drava(DM)"
Donji Mihaljevec jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

(Sjednica 30.07.2014)

Brisu se igraci iz registra Hrupek
Zoran "Trnovec" Trnovec jer odlaze
na područje drugog saveza, Malović
Tomislav "Sloga(Č)" Čakovec jer
odlaze u inozemstvo.

Brisanje iz registra

ŽNS KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKI

Brisu se igraci iz registra Cigrovski
Igor "Sloga(Č)" Čakovec, Erdelja
Janko "Hodošan" Hodošan, Vuk
Matej "Archea - Čakovec" Čakovec,
Puclin David "Međimurje" Čakovec,
Kuqi Jozef "Archea - Čakovec"
Čakovec, Marks Nina "Katarina
Zrinski" Čakovec, Pajić Martin
"Međimurje" Čakovec jer odlaze na
područje drugog saveza, Grahovec
Dino "Omladinac(M)" Mačkovec jer
odlaze u inozemstvo.

(Sjednica 29.07.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Šipek Ivica
"Borac" Imbriovec, Mlinarić Vedran
"Slaven Belupo" Koprivnica,
Hajdarović Deni "Slaven Belupo"
Koprivnica, Halavuk Josip "Tomislav
D" Drnje, Tominac Mate "Slaven
Belupo" Koprivnica, Rukavina Ivan
"Slaven Belupo" Koprivnica jer
odlaze na područje drugog saveza.

Transferi iz inozemstva
(Sjednica 31.07.2014)
Igrač Vincetić Goran Broj iskaznice
4004956 iz kluba NK ASK Stefri
Oberdorf (Nogometni savez
Austrije) u klub NK Borac PMP,
Turčišće
Igrač Kolarič Mihael Broj iskaznice
4010347 iz kluba NK NK Črenšovci
(Nogometni savez Slovenije) u klub
NK Sloga(Š), Štrigova

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Rak Nikola
"Slaven Belupo" Koprivnica, Kaselj
Ivan "Slaven Belupo" Koprivnica jer
odlaze na područje drugog saveza.
(Sjednica 01.08.2014)

(Sjednica 31.07.2014)

NK "SLAVEN BELUPO"
KOPRIVNICA: Petrinjak Denis
(Virovitica Virovitica), Resler Matej
(Virovitica Virovitica), Stjepić Dario
(Slatina Slatina), Cesarec Danijel
(HNK Rijeka s.d.d. Rijeka), Vlahović
Filip (Bjelovar Bjelovar), Čl. 34/2

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Friščić
Nikola "Vidovčan" Donji Vidovec jer
odlaze na područje drugog saveza,
Sato Kenta "Čukovec 77" Čukovec
jer odlaze u inozemstvo.

NK "KOPRIVNICA" KOPRIVNICA:
Herent Matej (Slaven Belupo
Koprivnica), Međimorec Vinko
(Slaven Belupo Koprivnica), Nemec
Luka (Vrbovec Vrbovec), Ujlaki
Marko (Slaven Belupo Koprivnica),

(Sjednica 01.08.2014)
NK "MEĐIMURJE" ČAKOVEC:
Begović Ante (Polet SMNM Sveti
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Jagarinac Slavko (Suhopolje
Suhopolje), Čl. 34/2

(Sjednica 30.07.2014)
Brisanje iz registra

Registracija ugovora
NK "SLAVEN BELUPO"
KOPRIVNICA i igrač Cesarec Danijel
zaključili ugovor o profesionalnom
igranju do 15.06.2015.

Brisu se igraci iz registra Vukelić
Denis "Daruvar" Daruvar, Pavić
Danijel "Daruvar" Daruvar, Halupecki
Kruno "Daruvar" Daruvar jer odlaze
na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra

(Sjednica 31.07.2014)

Brisu se igraci iz registra Kajić Željko
"Drava PS" Podravske Sesvete,
Topolovčan Jasmin "Kalinovac"
Kalinovac, Koren Tomislav "Mladost
KP" Kloštar Podravski, Atlija Ivan
"Tomislav SIŽ" Sveti Ivan Žabno jer
odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Svibić Ivan
"HAJDUK" Lipovo Brdo, Imbrišić
Sani "BILOGORA" Kapela jer odlaze
na područje drugog saveza.
(Sjednica 01.08.2014)

(Sjednica 04.08.2014)
NK "BJELOVAR" BJELOVAR: Habek
Domagoj (Zelina Sveti Ivan Zelina),
Hajdarović Deni (Slaven Belupo
Koprivnica), Mlinarić Vedran (Slaven
Belupo Koprivnica), Beljan Stipe
(Mladost Ždralovi), Ščrbačić
Domagoj (Mladost Ždralovi), Beljan
Nikola (Mladost Ždralovi), Atlija Ivan
(Tomislav SIŽ Sveti Ivan Žabno),
Rukavina Ivan (Slaven Belupo
Koprivnica), Čl. 34/2

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Munjeković
Željko "Ferdinandovac"
Ferdinandovac, Rođak Matej
"Mladost KP" Kloštar Podravski,
Rođak Petar "Ferdinandovac"
Ferdinandovac jer odlaze na
područje drugog saveza.
ŽNS BJELOVARSKO BILOGORSKI

Brisanje iz registra
(Sjednica 29.07.2014)
Brisu se igraci iz registra Štefojić
Tomislav "DRAGANEC" Gornji
Draganec, Kozić Nikola "Bjelovar"
Bjelovar, Stjepanović Ivan "ČAZMA"
Čazma jer odlaze na područje
drugog saveza.

NK "MLADOST" ŽDRALOVI:
Kuprešak Pejo (Bjelovar Bjelovar),
Srbljanović Kristijan (Bjelovar
Bjelovar), Legčević Ivan (Rovišće
Rovišće), Vlašić Goran (Bjelovar
Bjelovar), Čl. 34/2

ŽNS VIROVITIČKO PODRAVSKI

NK "BJELOVAR" BJELOVAR:
Gavranović Dinko (Mladost
Ždralovi), Čl. 34/2

(Sjednica 30.07.2014)
Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Peić Dejan
"GRADINA" GRADINA jer odlaze u
inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Basilj Josip
"ZRINSKI" Zrinski Topolovac, Tičak
Dario "DRAGANEC" Gornji Draganec
jer odlaze na područje drugog
saveza.

(Sjednica 01.08.2014)
NK "VIROVITICA" VIROVITICA: Pušić
Danijel (TURANOVAC
TURANOVAC), Čl. 34/1
Feketija Tomislav (PODGORJE
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PODGORJE), Bandić Matko (SVETI
ĐURAĐ SVETI ĐURAĐ), Kovačev
Dario (GRANIČAR OKRUGLJAČA),
Krmpotić Tomislav (PODGORJE
PODGORJE), Čl. 22-34/2
Hokman Leo (BRATSTVO GORNJE
BAZJE), Smiljčić Kristijan (Rezovac
Rezovac), Suvajac Nikola (Croatia
Grabrovnica), Poljak Bojan
(Suhopolje Suhopolje), Sertić Marko
(Suhopolje Suhopolje), Marošević
Mario (Suhopolje Suhopolje), Vujičić
Stipo (Suhopolje Suhopolje),
Milković Marko (SVETI ĐURAĐ
SVETI ĐURAĐ), Sertić Marin
(Suhopolje Suhopolje), Čl. 34/2

NS PITOMAČA

(Sjednica 04.08.2014)
NK "CROATIA" GRABROVNICA:
Spudić Samuel (Suhopolje
Suhopolje), Košić Renato (Suhopolje
Suhopolje), Škaro Filip (Pitomača
Pitomača), Čl. 34/2

Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
e-mail: registracije@hns-cff.hr
fax:01/2441 508
mobilni tel: 091/4961 904

NS ORAHOVICA

(Sjednica 04.08.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Mataija
Marko "SLOGA" ZDENCI, Pranjić
Dominik "Papuk" Orahovica, Pranjić
Mateo "Papuk" Orahovica jer odlaze
na područje drugog saveza.
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