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Komisija za ženski nogomet je temeljem ovlasti koje joj je prenio
Izvršni odbor HNS-a na sjednici održanoj 13. 09. 2014. donijela je
Propozicije natjecanja Druge Hrvatske nogometne lige za žene u
natjecateljskoj godini 2014/2015.

OPĆE ODREDBE:
Članak 1
Sudionici u natjecanju su sljedeći klubovi, razvrstani u dvije skupine:
Skupina “JUG”:
1. ŽNK Dalmacija, Kaštel Stari
2. ŽNK Glavice, Glavice
3. ŽNK Marjan, Split
4. ŽNK Neretva, Metković

Skupina “SJEVER-ZAPAD”:
1. ŽNK Cestica 2005, Cestica
2. ŽNK Istra, Pula
3. ŽNK Lepoglava, Lepoglava
4. ŽNK Podravina `02, Ludbreg
5. ŽNK Repaš, Repaš
6. ŽNK Vrbovec, Vrbovec

Članak 2
Natjecanje u skupinama odigrava se na slijedeći način:
- podskupina “JUG” – četverokružno
- podskupina “SJEVER-ZAPAD” – trokružno
Raspored utakmica unutar skupina određuje se ždrijebom
natjecateljskih brojeva klubova uz primjenu “Bergerove tablice“.
Prvak skupine 2. HNLŽ ima pravo sudjelovanja u kvalifikacijama za
popunu 1. HNLŽ. U kvalifikacijama mogu sudjelovati klubovi koji
ispunjavaju uvjete za igranje Prve HNLŽ.
Pobjednik kvalifikacija prvaka skupina Druge HNLŽ, koje se igraju po
dvostrukom bod sustavu, izravno ulazi u Prvu HNLŽ. Ukoliko samo
jedan prvak bude zainteresiran za ulazak u Prvu HNLŽ, a ispunjava
uvjete, ulazi izravno.
Članak 3.
Natjecanjem rukovodi Komisija za ženski nogomet putem
vodstva natjecanja kojeg je imenovao Izvršni odbor HNS-a.
Članak 4.
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor HNS-a. Utvrđeni termini u
Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile. U
tom slučaju tijelo koje rukovodi natjecanjem može izvršiti promjenu
termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola. Utakmice koje se
igraju izvan utvrđenog kalendara mogu se igrati samo prije rasporedom
i kalendarom utvrđenog termina sljedeće utakmice, uz odobrenje
Povjerenika natjecanja.
Sve utakmice igraju se u pravilu nedjeljom prema unaprijed
prijavljenoj satnici.
Članak 5.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem
terenu i obvezni su brinuti o uspjehu organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i
nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg
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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.
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica
obvezna su pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju
utakmice.
Članak 6.
Svi klubovi obvezni su nastupiti u svojim najboljim sastavima.
Članak 7.
Svi klubovi dužni su vodstvu natjecanja prije početka natjecanja, u
pisanoj formi prijaviti osnovnu i rezervnu boju opreme u kojoj će se
natjecati. Sve utakmice klub domaćin igra u svojoj osnovnoj boji, a
gostujući klub se je dužan prilagoditi.
Sve igračice koje nastupaju na utakmicama moraju na zadnjoj strani
svojih dresova imati brojeve vidljive boje u odnosu boja dresa (od 1 do
99). propisane veličine (30x20 cm, debljine 5 cm)
Brojevi na dresovima moraju se slagati s brojevima u zapisniku
utakmice.
Članak 8.
Svi klubovi obvezni su prije početka natjecanja vodstvu natjecanja
dostaviti ugovore o pravu korištenja igrališta na kojem će igrati
prvenstvene utakmice.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o
vremenu dolaska u mjesto, odnosno na igralište na kojem će se odigrati
utakmica.
Ukoliko je sjedište gostujućeg kluba više od 100 km udaljeno od
igrališta na kojem će se odigrati utakmica, klub domaćin utakmicu ne
može zakazati prije 12,00 sati, osim uz posebnu pismenu suglasnost
gostujućeg kluba.
Klub domaćin obvezan je poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost
sudaca i delegata i gostujuće ekipe, za vrijeme odigravanja utakmice i
sve do napuštanja igrališta i sportskog objekta.
Klub domaćin je obvezan na svim utakmicama osigurati medicinsko
osoblje i adekvatno vozilo radi pružanja hitne medicinske pomoći koje
mora biti u neposrednoj blizini igrališta i u slučaju potrebe obaviti
prijevoz do zdravstvene ustanove. Utakmica neće početi dok se ne
utvrdi prisutnost službene osobe medicinske struke i vozila koji trebaju
biti nazočni tijekom cijele utakmice. Ukoliko nakon proteka 15 minuta
od termina u kojem je utakmica trebala započeti ne budu prisutni
osoba medicinske struke i vozilo, utakmica se neće igrati.
TIJELA NATJECANJA
Članak 9.
Tijela natjecanja su:
- Povjerenik za natjecanje,
- Povjerenik za suđenje
- Disciplinski sudac,
- Komisija za žalbe.
POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 10.
Povjerenik za natjecanje:
- ima nadzor nad natjecanjem
- rukovodi natjecanjem u skladu s propozicijama natjecanja i ostalim
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pravilnicima koji se primjenjuju u natjecanju, odnosno odlukama IO
HNS-a.
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane
utakmice, u prvom stupnju, vodi tablicu natjecanja,
- utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,
- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
- određuje delegate na utakmicama te prati i analizira njihov rad
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Izvršni odbor HNS-a.
POVJERENIK ZA SUĐENJE
Članak 11.
Povjerenik za suđenje:
- priprema normativne akte i prijedlog odluka u svezi s natjecanjem iz
sudačke problematike
- analizira zapisnike sa utakmica i izvješća o suđenju,
- pravi listu uspješnih suđenja
- podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava,
prigovora i žalbi u svezi sa suđenjem,
- određuje suce sa liste sudaca
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere organi HNS.
DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 12.
Disciplinski sudac:
- rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su učinili klubovi,
njihove igračice, treneri, suci, delegati, i ostali nogometni djelatnici, a u
skladu s Disciplinskim pravilnikom,
- vodi evidenciju javnih opomena
- pokreće disciplinski postupak osnovom prijava i izvješća,
- podnosi izvješće o svom radu najmanje dva puta godišnje,
- prati red tijeka natjecanja i ukoliko utvrdi nepoštivanje propisa i
odluka, dužan je postupiti po službenoj dužnosti i zahtjevati poštivanje
odluka i Pravilnika HNS-a.
KOMISIJA ZA ŽALBE
Članak 13.
Komisiju za žalbe čine osobe imenovane od strane I.O. HNS-a.
Komisija za žalbe:
- rješava u drugom stupnju sve žalbe po Pravilniku o nogometnim
natjecanjima, Disciplinskom pravilniku, Pravilniku o registraciji klubova i
igrača, kao i po ostalim pravilnicima i odlukama HNS-a.
- odluke Komisije za žalbe su konačne.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 14.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje
delegata koji zastupa rukovodstvo i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Delegati se određuju s lista delegata koju je usvojio IO HNS-a, a na kojoj
se nalaze delegati koji obavljaju dužnost na utakmicama Prve, Druge ili
Treće HNL.
Delegat je dužan doći na igralište 60 minuta prije utakmice i održati
sastanak sa predstavnicima klubova i službenim osobama.
Delegat je dužan, pomoću sportskih iskaznica ili na drugi način
utvrđen Pravilnikom o nogometnim natjecanjima obaviti osobnu i
pojedinačnu identifikaciju svih igračica prijavljenih za utakmicu. Delegat
je također dužan provjeriti licencu trenera i u zapisnik upisati da li je
trener pristan na utakmici.
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Delegat je obavezan kompletni zapisnik s utakmice sačiniti u Comet
sustavu odmah po završetku utakmice u nazočnosti ovlaštenih
predstavnika klubova.
Zapisnik s utakmice i svoje izvješće u dva (2) primjerka s ocjenom i
kontrolu suđenja, delegat dostavlja Povjereniku za natjecanje u roku 48
sati nakon odigrane utakmice.
Po primjerak zapisnika sa utakmice delegat uručuje službenim
predstavnicima klubova, odmah nakon zaključenja zapisnika.
Delegat je dužan primjerak zapisnika i izvješća delegata, putem
telefaxa ili elektronske pošte dostaviti u sjedište Povjerenika za
natjecanje dan iza odigrane utakmice do 10,00 sati.
Delegat koji u svezi sa obnašanjem svoje dužnosti nedovoljno se
zalaže i ne pridržava se, odnosno ne provodi zaključke, odluke ili koji
pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre, biti će
izostavljen jednom ili više određivanja, a pokrenut će se i stegovni
postupak. Za utvrđivanje nepravilnosti odgovoran je Povjerenik za
natjecanje.
Delegati Prve, Druge ili Treće HNL, koji su ujedno i delegati Druge
HNLŽ, a koji se ne ponašaju na način opisan u stavku 8. ovog članka ili
izbjegavaju dužnost delegata na utakmicama Druge HNLŽ bit će brisani
s liste delegata Prve, Druge ili Treće HNL.
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu u pismenoj formi
povjeri Povjerenik za natjecanje.
Ukoliko delegat nije prisutan na utakmici, sudac preuzima funkciju
delegata utakmice.
Klub domaćin obvezan je delegatu utakmice pružiti svu neophodnu
pomoć pri sastavljanju zapisnika.
SUCI UTAKMICE:
Članak 15.
Za sve prvenstvene utakmice suce određuje Povjerenik za suđenje
Druge HNLŽ.
Članak 16.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti primjedbe i
zapisnik svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igračica i
nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije
utakmice.
Članak 17.
Prvenstvene utakmice sude nogometni suci s "A" liste Druge i Treće
HNL i prvog nižeg stupnja natjecanja – međužupanijske ili županijske
lige, dok pomoćni suci mogu biti s “A” i “B” liste Druge i Treće HNL te
prvog nižeg stupnja natjecanja.
Sutkinje koje imaju najmanje zvanje sudac mogu se određivati kao
pomoćne sutkinje. Sutkinje koje igraju za neki od klubova Druge HNLŽ
ne mogu se određivati za suđenje.
Za suđenje utakmica u pravilu se određuju suci iz mjesta odigravanja
utakmice.
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.
Suci su dužni 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
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provodi natjecanje.
Sudac koji u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno se zalaže ili se ne
pridržava odluka ili uputa nadležnog organa i koji ne pokaže dovoljano
poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a u svezi sa
nogometnim natjecanjam biti će izostavljen s jednog ili više kola
prvenstvenih utakmica, a u ponovljenom i težem slučaju pokrenut će
se i disciplinski postupak.
ZAPISNIK UTAKMICE
Članak 18.
Za sve prvenstvene utakmice obvezno je sastaviti zapisnik utakmice.
Zapisnik utakmice sastavlja delegat utakmice odnosno sudac uz pomoć
zapisničara kojeg osigurava klub domaćin.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i
educiranu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS
aplikacijskom sustavu COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr).
U slučaju nemogućnosti pisanja zapisnika u sustavu COMET HNS klub
domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na raspolaganje dovoljan
broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se
zapisnik ispuni pisaćim strojem, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri
sastavljanju zapisnika.
Ukoliko zapisnik nije vođen u COMET sustavu, klub domaćin je
obvezan podatke iz zapisnika upisati u COMET u roku od 48 sati nakon
odigrane utkamice.
Zapisnik se sastavlja u četiri (4) primjerka u nazočnosti ovlaštenih
predstavnika klubova.
Ispravak podataka unijetih u zapisnik obavlja se po službenoj
dužnosti, temeljem dopisa kluba upućenog Povjereniku za natjecanje i
protivničkom klubu. dopis se šalje u roku od 48 sati po odigravanju
utakmice. Ispravak se vrši prije odigravanja narednog kola, a o ispravci
se moraju upoznati svi klubovi sudionici natjecanja.
Članak 20.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih pića.
Članak 21.
U natkrivenim kabinama, na klupama mogu sjediti za vrijeme
utakmice:
- predstavnik kluba
- pričuvne igračice (po 7 igračica) u sportskoj opremi koje su upisane
u zapisnik utakmice,
- trener i pomoćni trener
- liječnik, s dva do četiri nosača nosila, svi propisno označeni
- fizioterapeut
U igralištu s unutarnje strane, mogu se još nalaziti:
- dežurno vozilo sa vozačem za hitne slučajeve
- dovoljan broj sakupljača lopti u športskoj opremi različitoj po boji
opreme momčadi koje igraju
Klubovi su osim trenera za koje licence izdaje tajnik KNT HNS-a
obvezni preko povjerenika natjecanja licencirati i barem po jednog
predstavnika kluba, rukovoditelja osiguranja, liječnika i fizioterapeuta.
Za odigravanje utakmice klub domaćin dužan je osigurati tri (3)
ispravne lopte koje po svemu odgovaraju propisima.
U slučaju da se utakmicu igra na snijegom prekrivenom terenu
domaćin je obvezan osigurati lopte koje su potpuno uočljive (crvene).
Igračica koja u tijeku utakmice bude isključena, mora odmah napustiti
unutarnji dio nogometnog terena.
Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje uzdužnoj liniji
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igrališta (1 metar lijevo i desno od kabine i 1 metar od uzdužne linije)
radi davanja uputa svojim igračima.
PRAVO NASTUPA
Članak 22.
Na utakmicama imaju pravo nastupa sve pravilno registrirane
igračice koje su navršile 17 godina života i stekle pravo nastupa na
prvenstvenim utakmicama. Izuzetno na prvenstvenim utakmicama
mogu nastupiti igračice koje su navršile 16 godina života sa
specijalističkim liječničkim pregledom ovjerenim od matičnog saveza.
Pravo nastupa utvrđuje delegat utakmice, prije početka utakmice, uz
nazočnost predstavnika klubova.
Igračica ne može u jednom danu nastupiti u dvije utakmice. Na
prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igračice koje se
nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom
kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice
nastalu zbog tri opomene, igračica izdržava na prvoj narednoj
prvenstvenoj utakmici.
Ukoliko igračica ima zabranu nastupa zbog tri opomene i odlukom
disciplinskog suca određen broj utakmica, igračica prvo izdržava kaznu
nastalu zbog tri opomene, a potom izdržava kaznu zabrane igranja
određenog broja prvenstvenih i kup utakmica.
Članak 23.
Sve igračice koje nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju u
svojoj športskoj 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 i
potpisom ovlaštenog liječnika koji ispunjava uvjete i pečatom
zdravstvene ustanove.
Liječnički pregled za sve igračice vrijedi ŠEST (6) mjeseci.
Igračica koja nema upisan liječnički pregled u iskaznici može
nastupiti na javnoj utakmici samo ako u trenutku kada joj 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 pojedinu
igračicu i vrijedi najduže 15 dana od dana izdavanja.
Igračica bez potvrde o liječničkom pregledu ne može nastupiti na
utakmici.
DRESOVI
Članak 24.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili
slične boje.
Ako su dresovi iste ili slične boje, dresove će promjeniti gostujuća
ekipa ukoliko domaća ekipa nastupa u dresovima svoje prijavljene boje.
U tom slučaju domaća ekipa dužna je posuditi dresove gostujućoj
ekipi ako ih ova nema.
Osam dana prije početka natjecanja ekipe su obvezne obavijestiti
organ natjecanja u kojoj boji dresova će kao domaćin nastupati.
NENASTUPANJA NA UTAKMICI STALNOG NATJECANJA
Članak 25.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak
utakmice ne nastupi jedna od ekipa sa potrebnim brojem igračica,
sudac će priopćiti kapetanu ekipe koja je nastupila da se utakmica neće
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odigrati i to će se unijeti u zapisnik utakmice.
Izuzetno, u slučaju da ekipa 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)
Tijelo koje vodi natjecanje, registrirat će utakmicu po službenoj
dužnosti sa 3-0 (par forfe) ukoliko utvrdi da je nedolazak na utakmicu
neopravdan.
Klub koji ne pristupi odigravanju utakmice dužan je nadoknaditi štetu
drugom klubu.Visinu štete, na osnovu dokumentiranog pismenog
zahtjeva kluba koji je oštečen, utvrđuje tijelo koji vodi natjecanje.
IGRAČICE, NAJMANJI BROJ I ZAMJENE
Članak 26.
Utakmica može započeti ako ekipe imaju najmanje 7 igračica.
Igračice koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u
igru sve do kraja utakmice, a na način predviđen Pravilima nogometne
igre ukoliko su prije početka upisane u zapisnik kao igračice ili
zamjenice. Može se izvršiti PET (5) zamjena igračica. U zapisnik
utakmice može se upisati najviše SEDAM (7) zamjenskih igračica.
Članak 27.
Ako jedna momčad za vrijeme igre ostane s manje od 7 igračica
sudac je dužan igru prekinuti a ukoliko momčad nije u mogućnosti da u
roku od 5 minuta nastupi sa minimalnim brojem igračica, dužan je
prekinuti utakmicu.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE I POSLJEDICE
Članak 28.
Suspendirana ekipa, odnosno sve ekipe suspendiranog kluba ne
mogu nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.
Sve utakmice koje padaju u vrijeme suspenzije zbog neizvršavanja
pravovaljanih odluka nadležnog tijela ili neizvršavanja nespornih
obaveza nastalih iz natjecanja predviđenih propozicijama, registrirat će
se sa 3-0 (par forfe) u korist suparničke ekipe.
Klubovi koji su u prethodnom kolu bili domaćini dužni su delegatu
utakmice dokazati da su izvršili svoju obvezu prema službenim
osobama. Ukoliko klub ne može dokazati, izmirenje obveza, delegat će
dozvoliti nastup ekipi, ali je dužan to u zapisnik utakmice upisati, a
disciplinski sudac će pokrenuti disciplinski postupak protiv kluba i izreći
suspenziju na prvoj narednoj sjednici.
REGISTRACIJA UTAKMICE
Članak 29.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za
registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfe) utakmica
će se registrirati postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige 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. Jednom registrirana utakmica ne može biti
poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala
pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna,
osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnom
natjecanjima.
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ŽALBE
Članak 30.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno najaviti Povjereniku za
natjecanje u roku od dva (2) dana, a obrazloženje sa dokazom o
uplaćenoj taksi ima se dostaviti u roku od tri (3) dana od odigravanja
utakmice.
Ukoliko 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, datum na pismu, odaslanom
telefaksu ili datum na novčanoj uplatnici.
Članak 31.
Visinu takse na žalbu po svim osnovama, određuje Izvršni odbor
HNS-a a objavljuje se u službenom glasilu.
Članak 32.
Odluke o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od 14 dana
od prijama žalbe.
Članak 33.
Žalbe na odluku Povjerenika lige u drugom stupnju podnose se
Komisiji za žalbe u roku od 3 dana od datuma uručenja odluke.
Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od 10 dana od
prijama žalbe.
Protiv odluke Komisije za žalbe, ne može se uložiti žalba.
UTVRĐIVANJE PLASMANA:
Članak 34.
Klub koji pobjedi na utakmici osvaja tri (3) boda, a kod neodlučnog
rezultata svaki klub osvaja po jedan (1) bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje bolja razlika između
datih i primljenih golova. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na
tablici zauzima ekipa koja je postigla više golova, a ako su postigli isti
broj golova djele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja ili mjestu koje
utječe na prijelaz u viši ili niži stupanj 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 tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika datih 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). Ukoliko je
i ovaj omjer golova jednak, igra se dodatna utakmica za utvrđivanje
plasmana, a domaćin se određuje ždrijebom.
U slučaju da ekipe na utakmici u dijelu natjecanja koje se odvija po
jednostrukom kup sustavu postignu isti broj pogodaka, utakmica će se
produžiti 2 puta po 15 minuta. Ukoliko se niti tada ne dobije pobjednik,
o njemu će se odlučiti izvođenjem jedanaesteraca.
Na utakmicama koje se igraju po dvostrukom kup sustavu pobjednik
je ekipa koja ukupno na dvije utakmice postigne više pogodaka. Ako
obe ekipe ukupno postignu jednak broj pogodaka, pobjednik je ekipa
koja je postigla više pogodaka u gostima. Ukoliko je i taj omjer jednak, o
pobjedniku se odlučuju izvođenjem jedanaesteraca nakon završetka
redovnog dijela utakmice, bez igranja produžetaka.
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FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 35.
Klubovi prije početka svake natjecateljske sezone uplaćuju članarinu,
a visinu iste određuje IO HNS-a.
Sve utakmice podliježu obaveznom plaćanju sljedećih troškova:
- sucima putne troškove i naknadu (taksu) za suđenje,
- delegatu utakmice putne troškove i naknadu (taksu) za obavljanje
delegatske dužnosti.
Na svim utakmicama mogu se prodavati ulaznice. Prihode s
prvenstvenih utakmica ubiru klubovi domaćini.
OSTALE ODREDBE
Članak 36.
Prvenstvena utakmica traje 2x45 min s pauzom u poluvremenu od 15
minuta.
Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu propisanih
dimenzija, tj, najmanje veličine 100x64 m i koji je podoban za igru.
Samo u izuzetnim situacijama i izuzetno nepogodnog vremena
utakmice se mogu igrati na terenu koji nije glavni, ali obvezno mora biti
propisane veličine i podoban za igru.
Domaći je klub obvezan pripremiti teren tako da bude potpuno
podoban za odigravanje utakmice.
Pobjedniku skupine dodijelit će se pehar za osvojeno prvo mjesto.
Članak 37.
Svaki klub koji sudjeluje u prvenstvu mora ispunjavati sljedeće
uvjete:
- kvalitetan travnati teren odvojen od gledališta poseenom ogradom
visine najmanje 1,60 m,
- najmanje dvije svlačionice za ekipe s kupaonicama s toplom i
hladnom vodom i posebnu svlačionicu za suce, te odvojenu prostoriju
za sastavljanje zapisnika,
- kupaonice s toplom vodom koje moraju biti odvojene, kao i sve
ostale potrebne sanitarno-teničke uređaje,
- zaštitne kabine za ekipe i odvojenu zaštitnu kabinu za delegata
utakmice
- ugovor o korištenju igrališta s vlasnikom igrališta na kojem će
nastupati kao domaćin koji traje najmanje do završetka natjecanja u
Drugoj HNLŽ.
Od natjecateljske godine 2015./2016. uvjet za igranje Druge HNLŽ biti
će najmanje jedna mlađa uzrasna kategorija u natjecanju i to U-14. Za
provjeru i tumačenje zadovoljenja uvjeta zadužena je Komisija
natjecanje HNS-a.
Članak 38.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe
Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Disciplinskog pravilnika te
ostalih propisa HNS-a.
Članak 39.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor HNS-a, a u
vremenu između sjednica Komisija za propise IO HNS-a.
Članak 40.
Propozicije stupaju na snagu danom objave u glasilu HNS-a.
Zagreb, 13. 09. 2014.

Predsjednik Komisije za
ženski nogomet

Broj:
Darko Kolesarić, v.r.
11

Komisija za ženski nogomet je i ovlasti koje joj je prenio Izvršni
odbor na sjednici održanoj 04. 09. 2014. donijela:
PROPOZICIJE
natjecanja u Ligi ženske mladeži
2014/2015.

OPĆE ODREDBE:
Članak 1.
Sudionici u natjecanju Hrvatske nogometne lige ženske mladeži su
sljedeći klubovi:
Skupina “SJEVER-ZAPAD”:
1. ŽNK Agram, Zagreb
2. ŽNK Dinamo-Maksimir, Zagreb
3. ŽNK Katarina Zrinski, Čakovec
4. ŽNK Pregrada, Pregrada
5. ŽNK Rijeka - Jack-Pot, Rijeka
6. ŽNK Trnava, Goričan
7. ŽNK Vrbovec, Vrbovec

Skupina “JUG”:
1. ŽNK Marjan, Split
2. ŽNK Neretva, Metković
3. ŽNK Ombla, Dubrovnik
4. ŽNK Split, Split

Skupina “ISTOK”:
1. ŽNK Borac, Retkovci
2. ŽNK Osijek, Osijek
3. ŽNK Slavonka, Ladimirevci
4. ŽNK Viktorija, Slavonski Brod
Članak 2.
Natjecanje u skupinama se odvija na sljedeći način.
- skupina “SJEVER-ZAPAD” dvokružno
- skupina “ISTOK” i skupina “JUG” četverokružno
Nakon završetka natjecanja po skupinama igra se završno natjecanje
po jednostrukom kup sustavu za prvaka lige ženske mladeži. Na
završnici sudjeluju prvaci skupina i drugoplasirana ekipa iz skupine
“SJEVER-ZAPAD”.
Članak 3.
Natjecanjem rukovodi Komisija za ženski nogomet putem vodstva
natjecanja kojeg je imenovao Izvršni odbor HNS-a.
Članak 4.
Sve utakmice igraju se u pravilu subotom prema prijavljenoj satnici,
klubovi imaju pravo izabrati da li će igrati predigre ili neki drugi datum
koji će biti utvrđen između dva kluba.
Članak 5.
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 s odredbama Disciplinskog
pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni
savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica
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obvezna su pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju
utakmice.
Članak 6.
Svi klubovi obvezni su nastupiti u svojim najboljim sastavima.
Članak 7.
Svi klubovi dužni su vodstvu natjecanja, najmanje 7 dana prije, u
pisanoj formi prijaviti osnovnu i rezervnu boju opreme u kojoj će se
natjecati. Sve utakmice klub domaćin igra u svojoj osnovnoj boji, a
gostujući klub se je dužan prilagoditi.
Sve igračice koje nastupaju na utakmicama moraju na zadnjoj strani
svojih dresova imati brojeve vidljive boje u odnosu boja dresa (od 1 do
30) propisane veličine (30x20 cm, debljine 5 cm)
Brojevi na dresovima moraju se slagati s brojevima u zapisniku
utakmice.
Članak 8
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o
vremenu dolaska u mjesto, odnosno na igralište na kojem će se odigrati
utakmica.
Klub domaćin obvezan je poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost
sudaca i delegata i gostujuće ekipe, za vrijeme odigravanja utakmice i
sve do napuštanja igrališta i sportskog objekta.
Klub domaćin je obvezan na svim utakmicama osigurati adekvatno
vozilo radi pružanja hitne pomoći koje mora biti u neposrednoj blizini
igrališta i u slučaju potrebe odbaciti do zdravstvene ustanove. Vozilo s
vozačem obavezno upisati u zapisnik utakmice.
TIJELA NATJECANJA
Članak 9.
Tijela natjecanja su:
- Povjerenik za natjecanje,
- Povjerenik za suđenje,
- Disciplinski sudac,
- Komisija za žalbe.
Članak 10.
Tijela iz članka 9. ovih Propozicija imenuje Izvršni odbor HNS-a .
POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 11.
Povjerenik za natjecanje:
- ima nadzor nad natjecanjem
- rukovodi natjecanjem u skladu s propozicijama natjecanja i ostalim
pravilnicima koji se primjenjuju u natjecanju, odnosno Odlukama I.O.
HNS-a.
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane
utakmice, u prvom stupnju,
- vodi tablicu natjecanja,
- utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,
- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Izvršni odbor HNS-a,
POVJERENIK ZA SUĐENJE
Članak 12.
Povjerenik za suđenje:
- analizira zapisnike sa utakmica i izvješća o suđenju,
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- pravi listu uspješnih suđenja
- podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava,
prigovora i žalbi u svezi sa suđenjem,
- određuje suce sa liste sudaca
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela HNS.
DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 13.
Disciplinski sudac:
- rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su učinili klubovi,
njihove igračice, treneri, suci i ostali nogometni djelatnici, a u skladu s
Diciplinskim pravilnikom,
- vodi evidenciju javnih opomena
- pokreće disciplinski postupak osnovom prijava i izvješća,
- podnosi izvješće o svom radu najmanje dva puta godišnje,
- prati red tijeka natjecanja i ukoliko utvrdi nepoštivanje propisa i
odluka, dužan je postupiti po službenoj dužnosti i zahtjevati poštivanje
odluka i Pravilnika HNS-a.
KOMISIJA ZA ŽALBE
Članak 14.
Komisija za žalbe:
- rješava u drugom stupnju sve žalbe po Pravilniku o nogometnim
natjecanjima, Disciplinskom pravilniku, Pravilniku o registraciji klubova i
igrača, kao i po ostalim pravilnicima i odlukama HNS-a.
- odluke Komisije za žalbe su konačne.
SUDAC UTAKMICE:
Članak 15.
Za sve prvenstvene utakmice suce određuje imenovani Povjerenik za
suđenje.
Članak 16.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti primjedbe i
zapisnik svojeručno potpisati.
Sudac je obvezan u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igračica i
nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije
utakmice.
Klub domaćin obvezan je sucu utakmice pružiti svu neophodnu
pomoć pri sastavljanju zapisnika.
Članak 17.
Prvenstvene utakmice sude nogometni suci s "A" liste Druge i Treće
HNL i prvog nižeg stupnja natjecanja – međužupanijske ili županijske
lige, dok pomoćni suci mogu biti s “A” i “B” liste Druge i Treće HNL te
prvog nižeg stupnja natjecanja.
Sutkinje koje imaju najmanje zvanje sudac mogu se određivati za
suđenje utakmica. Sutkinje koje igraju za neki od klubova Prve ili Druge
HNLŽ ne mogu se određivati za suđenje.
Za suđenje utakmica u pravilu se određuju suci iz mjesta odigravanja
utakmice.
Sudac je dužan pregledati teren u smislu PNI i ustanoviti njegovu
sposobnost za igru. Ako sudac ustanovi da je teren nepodoban za igru
i da se utakmica ne može igrati, dužan je svoju odluku priopćiti
Povjereniku lige koji provodi natjecanje.
Sudac koji u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno se zalaže ili se ne
pridržava odluka ili uputa nadležnog organa i koji ne pokaže dovoljano
poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a u svezi sa
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nogometnim natjecanjam biti će izostavljen s jednog ili više kola
prvenstvenih utakmica, a u ponovljenom i težem slučaju pokrenut će se
i disciplinski postupak.
Sudac na utakmicama obavlja i dužnost delegata. U tom svojstvu je
sudac prije početka utakmice obvezan pomoću sportske iskaznice ili na
drugi način određen pravilnikom o nogometnim natjecanjima
pojedinačno i osobno utvrditi identitet svake igračice prijavljene za
utakmicu.
TRENERI
Članak 18.
Na utakmicama lige ženske mladeži dužnost trenera može obavljati
trener s najmanje licencom “B” ako ima dozvolu za rad u određenom
klubu izdanu u skladu s odredbama odgovarajućeg pravilnika i licencu
vidljivo istaknutu tijekom cijelog susreta.
Ako sudac ustanovi da osoba koja prestavlja za trenera nema
dozvolu za rad izdanu u skladu stavkom ovog članka neće mu dozvoliti
ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za rezervne igrače i službene
osobe. Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godini, sukladno
Pravilniku za rad nogometnih trenera.
ZAPISNIK UTAKMICE
Članak 19.
Za sve prvenstvene utakmice obvezno je sastaviti zapisnik utakmice.
Zapisnik utakmice sastavlja sudac utakmice uz pomoć zapisničara
kojeg osigurava klub domaćin.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i
educiranu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS
aplikacijskom sustavu COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr).
U slučaju nemogućnosti pisanja zapisnika u sustavu COMET HNS klub
domaćin obvezan je sucu utakmice staviti na raspolaganje dovoljan broj
obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik
ispuni pisaćim strojem, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri
sastavljanju zapisnika.
Ukoliko zapisnik nije vođen u COMET sustavu, klub domaćin je
obvezan podatke iz zapisnika upisati u COMET u roku od 48 sati nakon
odigrane utkamice.
Zapisnik se sastavlja u četiri (4) primjerka u nazočnosti ovlaštenih
predstavnika klubova.
Ispravak podataka unijetih u zapisnik obavlja se po službenoj
dužnosti, temeljem dopisa kluba upućenog Povjereniku za natjecanje i
protivničkom klubu. dopis se šalje u roku od 48 sati po odigravanju
utakmice. Ispravak se vrši prije odigravanja narednog kola, a o ispravci
se moraju upoznati svi klubovi sudionici natjecanja.
Članak 20.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih pića.
Članak 21.
U natkrivenim kabinama, na klupama mogu sjediti za vrijeme
utakmice:
- predstavnik kluba
- pričuvne igračice (po 7 igračica) u sportskoj opremi koje su upisane
u zapisnik utakmice,
- trener i pomoćni trener
- liječnik s dva do četiri nosača nosila, svi propisno označeni
- fizioterapeut
- vozač kola hitne medicinske pomoći s kolima hitne pomoći
- deset sakupljača lopti u sportskoj opremi različitoj po boji opreme
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momčadi koje igraju
Za odigravanje utakmice klub domaćin dužan je osigurati tri (3)
ispravne lopte koje po svemu odgovaraju propisima.
U slučaju da se utakmicu igra na snijegom prekrivenom terenu
domaćin je obvezan osigurati lopte koje su potpuno uočljive (crvene).
Igračica koja u tijeku utakmice bude isključena mora odmah napustiti
unutarnji dio nogometnog terena.
Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje uzdužnoj liniji
igrališta (1 metar lijevo i desno od kabine i 1 metar od uzdužne linije)
radi davanja uputa svojim igračima.
IGRALIŠTE
Članak 22.
Utakmice se odigravaju na igralištima čije su dimenzije terena za igru
sukladne Pravilima nogometne igre.
PRAVO NASTUPA:
Članak 23.
Na utakmicama imaju pravo nastupa sve pravilno registrirane
igračice kategorije pioniri-kadeti sukladno Pravilniku o nogometnim
natjecanjima.
Sudac je prije početka utakmice obvezan pomoću sportske iskaznice
ili na drugi način određen pravilnikom o nogometnim natjecanjima
pojedinačno i osobno utvrditi identitet svake igračice prijavljene za
utakmicu.
Igračica ne može u jednom danu nastupiti u dvije utakmice. Na
prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igračice koje se
nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom
kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice
nastalu zbog tri opomene, igračica izdržava na prvoj narednoj
prvenstvenoj utakmici.
Ukoliko igračica ima zabranu nastupa zbog tri opomene i odlukom
disciplinskog suca određen broj utakmica, igračica prvo izdržava kaznu
nastalu zbog tri opomene, a potom izdržava kaznu zabrane igranja
određenog broja prvenstvenih i kup utakmica.
Članak 24.
Sve igračice koje 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 i
potpisom ovlaštenog liječnika i pečatom zdravstvene ustanove.
Liječnički pregled za sve igračice vrijedi ŠEST (6) mjeseci.
Izuzetno, igračica u nedostatku športske iskaznice, osobne iskaznice
ili putovnice može nastupiti na utakmici uz predoćenje potvrde o
izvršenom liječničkom pregledu s tim da je dužna najkasnije 15 minuta
po završetku utakmice predočiti valjani dokument zbog osobne
identifikacije .
Igračica bez potvrde o liječničkom pregledu ne može nastupiti na
utakmici.
Članak 25.
Ekipe na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične
boje.
Ako su dresovi iste ili slične boje, dresove će promjeniti gostujuća
ekipa ukoliko domaća ekipa nastupa u dresovima svoje prijavljene boje.
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U tom slučaju domaća ekipa dužna je posuditi dresove gostujućoj
ekipi ako ih ova nema.
Osam dana prije početka natjecanja ekipe su obvezne obavijestiti
organ natjecanja u kojoj boji dresova će kao domaćin nastupati.
NENASTUPANJA NA UTAKMICI STALNOG NATJECANJA
Članak 26.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za početak
utakmice ne nastupi jedna od ekipa sa potrebnim brojem igračica,
sudac će priopćiti kapetanu ekipe koja je nastupila da se utakmica neće
odigrati i to će se unijeti u zapisnik utakmice.
Izuzetno u slučaju da ekipa 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)
Tijelo koje vodi natjecanje, registrirat će utakmicu po službenoj
dužnosti sa 3-0 (par forfe) ukoliko utvrdi da je nedolazak na utakmicu
neopravdan.
Klub koji ne pristupi odigravanju utakmice dužan je nadoknaditi štetu
drugom klubu.Visinu štete, na osnovu dokumentiranog pismenog
zahtjeva kluba koji je oštečen, utvrđuje tijelo koji vodi natjecanje.
IGRAČICE, NAJMANJI BROJ I ZAMJENE:
Članak 27.
Utakmica može započeti ako ekipe imaju najmanje 7 igračica.
Igračice koje ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u
igru sve do kraja utakmice, a na način predviđen Pravilima nogometne
igre ukoliko su prije početka upisane u zapisnik kao igračice ili
zamjenice. Mogu se izvršiti SEDAM (7) zamjena igračica. U zapisnik
utakmice može se upisati najviše SEDAM (7) zamjenskih igračica.
Za jednu ekipu na uakmici mogu nastupiti najviše dvije igračice
strane državljanke.
Članak 28.
Ako jedna ekipa za vrijeme igre ostane sa manje od 7 igračica sudac
je dužan igru prekinuti a ukoliko ekipa nije u mogućnosti da u roku od 5
minuta nastupi s minimalnim brojem igračica, dužan je prekinuti
utakmicu.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE I POSLJEDICE:
Članak 29.
Suspendirana ekipa ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok
traje suspenzija.
Povjerenik za natjecanje je dužan obavijestiti suca utakmice te mu
dati odluku o suspenziji.
Sve utakmice koje padaju u vrijeme suspenzije zbog neizvršavanja
pravovaljanih odluka nadležnog tijela ili neizvršavanja nespornih
obaveza nastalih iz natjecanja predviđenih propozicijama, registrirat će
se sa 3-0 (par forfe) u korist suparničke ekipe.
Klubovi koji su u prethodnom kolu bili domaćini dužni su sucu
utakmice dokazati da su izvršili svoju obvezu prema službenim
osobama. Ukoliko klub ne može dokazati, izmirenje obveza, sudac će
dozvoliti nastup ekipi, ali je dužan to u zapisnik utakmice upisati, a
disciplinski sudac će pokrenuti disciplinski postupak.
REGISTRACIJA UTAKMICE:
Članak 30.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za
registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfe) utakmica
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će se registrirati postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u
roku od pet 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. Jednom registrirana utakmica ne može biti
poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala
pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna,
osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnom
natjecanjima.
ŽALBE:
Članak 31.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno najaviti Povjereniku
lige u roku od dva (2) dana, a obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj
taksi ima se dostaviti u roku od tri (3) dana od 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, datum na pismu, odaslanom
telefaksu ili datum na novčanoj uplatnici.
Članak 32.
Visinu takse na žalbu po svim osnovama, određuje Izvršni odbor
HNS-a i objavljuje se u Službenom glasniku.
Članak 33.
Odluke o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od 14 dana
od prijama žalbe.
Članak 34.
Žalbe na odluku Povjerenika lige u drugom stupnju podnose se
Komisiji za žalbe u roku od 8 dana od datuma uručenja odluke.
Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od 10 dana od
prijama žalbe.
Protiv odluke Komisije za žalbe ne može se uložiti žalba.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 35.
Klub koji pobjedi na utakmici osvaja tri (3) boda, a kod neodlučnog
rezultata svaki klub osvaja po jedan (1) bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje bolja razlika između
datih i primljenih golova.
U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima ekipa koja je
postigla više golova, a ako su postigli isti broj golova djele mjesta koja
im pripadaju.
Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja ili mjestu koje
utječe na plasman u završni dio 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 tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika datih 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). U slučaju
iz ovog stavka na završnom turniru se konačni pobjednik odlučuje
18

novom utakmicom. Ukoliko ta utakmica završi neodlučeno, nakon
isteka 70 minuta pobjednik se odlučuje izvođenjem jedanaesteraca.
FINANCIJSKE ODREDBE:
Članak 36.
Sve utakmice podliježu obaveznom plaćanju sljedećih troškova:
- sucu putne troškove i naknadu (taksu) za suđenje,
Na utakmicama se mogu prodavati ulaznice. Prihode s prvenstvenih
utakmica ubiru klubovi domaćini.
OSTALE ODREDBE:
Članak 37.
Prvenstvena utakmica traje 2 X 35 min s pauzom u poluvremenu do
15 minuta.
Domaći je klub obvezan pripremiti teren tako da bude potpuno
podoban za odigravanje utakmice.
HNS će prvaku lige dodijeliti pehar za osvojeno prvo mjesto u
natejcateljskoj godini 2014/15.
Članak 38.
Svaki klub koji sudjeluje u prvenstvu mora ispunajvati sljedeće uvjete:
- kvalitetan travnati teren
- najmanje dve svlačionice za ekipe s kupaonicama s toplom i
hladnom vodom i posebnu svlačionicu za suce, te odvojenu prostoriju
za sastavljanje zapisnika,
- zaštitne kabine za ekipe i odvojenu zaštitnu kabinu za delegata
utakmice
- prostorije za anti-doping kontrolu koje sačinjavaju prostorija za
čekanje, koja mora biti opremljena hladnjakom, dozvoljenim pićima i
čašama i prostorija s radnom površinom za popunjavanje obrazaca i
rad s uzorkom; pristup prostorijama i lokacija prostora za provođenje
doping kontrole trebaju biti jasno označene natpisom DOPING
KONTROLA,
Članak 39.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe
Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Disciplinskog pravilnika te
ostalih propisa HNS-a.
Članak 40.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor HNS-a, u
vremenu između sjednica Komisija za propise IO HNS-a.
Članak 41.
Propozicije stupaju na snagu danom objave u glasilu HNS-a.

Zagreb, 13. 09. 2014.

Predsjednik Komisije
za ženski nogomet
Darko Kolesarić, v.r.

Broj:
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Komisija za mali nogomet je temeljem ovlaštenja koje joj je dao
Izvršni odbor HNS-a na sjednici održanoj 30.08.2014. donijela
PROPOZICIJE NATJECANJA
DRUGE HRVATSKE MALONOGOMETNE LIGE
ZA NATJECATELJSKU GODINI 2014/15.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Sudionici natjecanja su slijedeći malonogometni klubovi:
SKUPINA JUG
MNK Genius – Split
MNK Hajduk - Split
MNK Jezera – Jezera Šibenik
MNK Kijevo - Knin
MNK Mejaši - Split
MNK Metković - Metković
MNK Okruk - Okrug Gornji
MNK Porto Tolero - Ploče
MNK Torcida - Split
MNK Trogir - Trogir
MNK Ustanik - Split

SKUPINA ZAPAD
MNK Albona - Labin
MNK Gorovo - Opatija
MNK Grobnik - Čavle
MNK Histria Oprtalj- Oprtalj
MNK Kastav - Kastav
MNK Kvarner - Matulji
MNK Lika Šport – Lički Osik
MNK Otočac _ Otočac
MNK Potpićan '98 - Potpićan
MNK Rab- Rab

SKUPINA SJEVER
MNK Agram Extreme- Zagreb
MNK Futsal Dinamo - Zagreb
MNK Kozakiv - Zagreb
MNK Patriot – Zagreb
MNK Petrinjčica - Petrinja
MNK Rugvica - Rugvica
MNK Siscia – Sisak
MNK Zagreb 92 – Zagreb

SKUPINA ISTOK
MNK Aurelia - Vinkovci
MNK Brod – Slavonski Brod
MNK Ivankovo - Ivankovo
MNK Našice - Našice
MNK NG Unitas – Nova Gradiška
MNK Mala Mljekara - Valpovo
MNK Vinkovci - Vinkovci

Članak 2.
Natjecanjem rukovodi Komisija za mali nogomet I.O HNS-a.
Članak 3.
Natjecanje se u natjecateljskoj godini 2014/2015 igra u četiri
ravnopravne skupine podijeljene prema regijama: sjever, istok, jug i
zapad.
Natjecanje se odigrava u pravilu u dva dijela.
Prvi dio: dvokružnim bod sustavom u skupinama koje broje 8 i više
klubova, trokružnim bod sustavom u skupinama koje broje 7 ili manji
broj klubova. Raspored utakmica određuje se biranjem natjecateljskih
brojeva uz primjenu Bergerove tablice, dok kod trokružnog dijela,
nakon završetka prvog dijela natjecanja, ždrijeb ovisi o plasmanu.
U slučaju da dva ili više klubova ostvare identičan plasman nakon
prvog (22. kola ili manje, ovisno o broju klubova) ili drugog dijela
natjecanja (doigravanje prvaka drugih liga) primjenjuju se odredbe iz
članka 39. ovih Propozicija.
Nakon završetka dvokružnog (trokružnog) bod sustava prvaci
skupina igraju ligu za prvaka 2. HMNL (3+3) kola za ulazak u 1. HMNL.
Ždrijebom se određuju natjecateljski brojevi.
Prvoplasirani klub 2. HMNL iz natjecateljske godine 2014/2015.
postaje član 1.HMNL u natjecateljskoj godini 2015/2016, dok
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drugoplasirani klub 2. HMNL iz natjecateljske godine 2014/2015 igra
dodatne kvalifikacije sa predposljednje plasiranim klubom iz 1. HMNL,
po dvostrukom kup sustavu. Pobjednik dodatnih kvalifikacija ulazi u 1.
HMNL.
U doigravanju četiri prvaka drugih liga mogu sudjelovati prvaci
pojedine skupine 2. HMNL, samo u slučaju da ispunjavaju uvjete za
igranje u 1. HMNL. Ukoliko ne ispunjava uvjete u doigravanju za prvaka
sudjeluje prvi idući klub na završnoj tablici pojedine skupine, zaključno s
trećim mjestom.
Natjecanje 2. HMNL za natjecateljsku godinu 2014/2015. počinje
najranije 27. rujna 2014. a završava najkasnije 06. ili 07. lipnja 2015.
godine (posljednje kolo lige za prvaka).
U vrijeme odigravanja utakmice reprezentacije Hrvatske u malom
nogometu i velikog nogometa, utakmice se ne mogu odigravati.
Članak 4.
Sve utakmice 2. HMNL igraju se u pravilu subotom i nedjeljom, s
početkom utakmice između 16:00 i 21:00 sati, a iznimno i petkom uz
pristanak drugog kluba i Povjerenika za natjecanje. Utakmice koje se
igraju tijekom tjedna, igraju se utorkom ili srijedom s početkom
utakmice između 19:00 i 21:00 sati.
Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima odobriti
izmjenu dana i satnice odigravanja pojedinih utakmica na način, da se
iste odigraju prije rasporedom utvrđenog datuma, odnosno najkasnije
prije odigravanja utakmica slijedećeg kola, osim ako Komisija za mali
nogomet iz opravdanih razloga ne odluči drugačije.
Utakmice koje se na osnovu Ugovora o TV pravima izravno prenose
na televiziji, mogu se igrati izvan utvrđenog rasporeda i satnice o čemu,
na zahtjev ugovornog partnera, odluku donosi Povjerenik za natjecanje
najkasnije sedam (7) dana prije odigravanja utakmice.
Sve utakmice zadnja dva kola Prvenstva igraju se u isto vrijeme
prema utvrđenom kalendaru natjecanja. Iznimno, na zahtjev ugovornog
partnera za TV prava ili iz drugih opravdanih razloga, pojedine
utakmice zadnjeg kola Prvenstva mogu se igrati s početkom u različito
vrijeme, ali samo ako te utakmice izravno ne utječu na plasman ostalih
klubova.
Klub domaćin koji zbog opravdanih razloga ne može odigrati
utakmicu na svom igralištu, dužan je najkasnije 3 (tri) dana prije
navedene utakmice, odrediti grad i igralište gdje će biti domaćin
utakmice.
Ukoliko klubovi iz opravdanih razloga traže promjenu termina
odigravanja utakmica za vrijeme Prvenstva, kao i vrijeme početka
utakmica sukladno utvrđenim satnicama iz stavka 1. ovog članka,
obvezni su postići pismeni sporazum s klubom s kojim trebaju odigrati
utakmicu i isti dostaviti na odobrenje Povjereniku za natjecanje,
najkasnije 5 (pet) dana prije odigravanja utakmice od dana
predviđenog kalendarom natjecanja.
U izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode i slično), Povjerenik
za natjecanje može skratiti rok iz stavaka ovog članka ili izvršiti
zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu.
Članak 5.
Klubovi u natjecanju 2. HMNL imaju pravo na izmjenu rasporeda
odigravanja određenih prvenstvenih utakmica ukoliko daju više od dva
igrača u "A" ili "U-21" malonogometnu reprezentaciju Hrvatske ili
reprezentaciju drugih zemalja.
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ORGANIZACIJA UTAKMICA - OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 6.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem
terenu i obvezni su brinuti ouspjehu organizacije utakmice. Klub
domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon
utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te
može biti kažnjen u skladu s odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Komisiju za mali
nogomet HNS-a i Hrvatski nogometni savez svih zahtjeva za naknadu
štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti s jednom HD kamerom
prema odluci Komisije za mali nogomet HNS-a, te jedan DVD predati
delegatu neposredno po završetku utakmice. Obvezno je snimanje i
poslije utakmice, pozdrav igrača obje momčadi i službenih osoba, sve
dok ne napuste teren za igru. U slučaju nepridržavanja odredbi naprijed
navedenog klub mora biti kažnjen sukladno odredbama Disciplinskog
pravilnika HNS-a.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i
licenciranu osobu za pisanje zapisnika i izvještaja sa utakmice 2. HMNLige u aplikacijskom sustavu COMET HNS.
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica
obvezna su pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju
utakmice
Članak 7.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o
vremenu dolaska u mjesto, odnosno ispred dvorane. Klub domaćin je
obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i
gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do
napuštanja dvorane odgovarajućim prijevoznim sredstvom. Klub
domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati
liječničku službu i vozilo hitne medicinske pomoći ili adekvatno
zamjensko vozilo.
Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne
radnje kako bi se izvršila obveza iz stavka 1. ovog članka, a liječničku
službu i vozilo hitne pomoći ili adekvatno zamjensko vozilo ne budu na
raspolaganju do početka utakmice, ista neće započeti sve dok se ne
osiguraju zadani uvjeti a najkasnije 15 minuta od zakazanog početka.
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.
Klub domaćin snosi troškove službenih osoba (sudaca i delegata).
Sucima utakmice i delegatu putne troškove i naknadu za suđenje prema
odluci IO HNS-a treba platiti u roku od 15 dana od dana odigravanja
utakmice. U slučaju propuštanja rokova plaćanja, podnijet će se
disciplinska prijava protiv kluba.
Članak 8.
Sve utakmice 2.HMNL igraju se obvezno u dvorani koja u svemu
odgovara:
- Propisima "Pravila igre za mali nogomet" izdanih od FIFA-e s
dimenzijama terena za odigravanje međunarodnih utakmica i to
dužinom od 38m do 42m i širinom od 18m do 22m, zaštitna ograda ili
nepomična prepreka (zid, ograda...) minimalno 1,5 m udaljena od linija
igrališta s preporukom 3m, klupe za rezervne igrače najmanje l,7m
udaljene od uzdužnih linija igrališta s preporukom 2,5m i stol delegata
najmanje l,2m udaljen od linija igrališta s preporukom l,7m. Ukoliko
navedene nepomične prepreke su na manjoj udaljenosti od propisane
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moraju biti s obaveznom zaštitom od mekših materijala koji svojom
debljinom moraju pružat maksimalnu zaštitu od ozljeđivanja.
- Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Klubovi su dužni 30 (trideset) dana prije početka natjecanja prijaviti
Povjereniku za natjecanje dvoranu, termin igranja utakmice, dostaviti
izvadak iz registra udruga ne stariji od dva mjeseca, potvrdu o
registraciji kluba u županijskom nogometnom savezu, potpisni karton i
BON 2.
Svaki klub mora imati dokaz o sportskom objektu (dvorani). Smatra
se da klub ima sportski objekt, ako ima dokaz o vlasništvu, dokaz o
upravljanju, ugovor o zakupu ili ugovor u korištenju sportskog objekta
za razdoblje u kojem se natječe. Dvorana koja je prijavljena za igranje
mora imati odobrenje za odigravanje utakmica, izdano od strane
Komisije za pregled terena za igru i dvorane, koju imenuje Komisija za
mali nogomet i određuje kriterije.
Članak 9.
Za odigravanja utakmica 2.HMNL klub domaćin obvezan je osigurati
tri (3) ispravne lopte Karakteristike lopte moraju biti prema „Pravilima
igre za mali nogomet – Futsal“,a sukladno Pravilu 2.
Članak 10.
Za vrijeme odigravanja Prvenstvenih utakmica, u igralištu pored
terena, na klupi se mogu nalaziti slijedeće službene osobe:
- liječničko osoblje s oznakom 2. HMNL (obvezan isključivo na strani
domaćina),
- predstavnik kluba sa oznakom 2. HMNL,
- trener, uz obvezno posjedovanje licence HNS-a,
- pomoćni trener, uz obvezno posjedovanje licence HNS-a,
- fizioterapeut u sportskoj opremi s oznakom 2. HMNL,
- zamjenski igrači (najmanje 3, najviše 9), odjeveni u športsku opremu
s obučenim markerom kojeg daju igraču kojeg mijenjaju u igri.
Uz ogradu igrališta sa suprotne strane klupa, a izvan terena za igru,
mogu se još nalaziti:
- dežurni liječnik s posebnom oznakom i 2 - 4 osobe uz nosila,
posebno označene za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
- ukoliko je potrebno, dodavači lopte obučeni 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,
- osobe (najmanje dvije) za čišćenje terena za igru.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici.
Predstavnik kluba mora imati pismenu punomoć od svog kluba koju
stavlja na uvid delegatu prije utakmice.
Predstavnik kluba uz punomoć, delegatu utakmice predaje formulare
zapisnika, sastav momčadi i sportske iskaznice igrača, kao i obveznu
dozvolu za rad trenera. Predstavnik kluba sudjeluje u utvrđivanju
identiteta igrača, u upisivanju podataka u zapisnik utakmice i
potpisivanje zapisnika.
Samo jedna osoba smije stajati na nogama i sudjelovati u vođenju
momčadi.
Kretanje trenera ili jedne od službenih osoba dozvoljeno je samo
unutar označenog tehničkog prostora označenog crtama,sukladno
„Pravilima igre za mali nogomet -Futsal“.,sukladno Pravilu 1.
Igrači se mogu zagrijavati iza klupe, najmanje 2 metra od linija
igrališta ali obavezno s obučenim markerom.
Prilikom jednominutnog odmora dopušteno je igračima koji su u tom
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trenutku igrali sjesti na klupu za pričuvne igrače uz službene osobe dok
svi pričuvni igrači moraju ući u teren za igru unutar tehničkog prostora.
U slučaju da sa klupe za pričuvne igrače bude isključena bilo koja
službena osobe ili pričuvni igrač isti podliježe « Pravilima igre za mali
nogomet-Futsal»., a sukladno Pravilu 12.
Članak 11.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama
(najmanje 5 % ukupnog kapaciteta dvorane) za gostujuće navijače, te u
slučaju očekivanja ili najave većeg broja navijača gostujućeg kluba,
izdvojiti posebnu blagajnu za taj sektor gledališta.
Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti
klub domaćin o načinu i organizaciji dolaska većeg broja navijača.
Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu dvorane koji je rezerviran
za gostujuće navijače, gostujući klub ima objektivnu odgovornost te
podliježe disciplinskim sankcijama.
Članak 12.
Prije otvaranja dvorane pred početak utakmice, klub domaćin
obvezan je izvjesiti na vidno mjesto zastavu Republike Hrvatske i
zastavu eventualnog sponzora 2.HMNL koju je isti dužan dostaviti
klubovima. Za vrijeme odigravanja utakmice klub domaćin ukoliko to
proizilazi iz sponzorskog ugovora za 2.HMNL je obavezan na mjesto i
način postaviti sve reklame kako je naznačeno u sponzorskom ugovoru.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih
drugih političkih djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini dvorane
strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.
Članak 13.
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 14.
Pravo nastupa na utakmicama 2. HMNL imaju svi pravilno registrirani
igrači upisani u aplikacijski sustav COMET HNS koji su navršili 17 godina
života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama,
temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i
Pravilnika o statusu igrača HNS-a. Izuzetno na prvenstvenim
utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, a
kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za prvu
momčad. Odobrenje se mora ovjeriti u nadležnom županijskom
nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja.
Na utakmicama 2. HMNL mogu nastupiti samo oni igrači koji su
proglašeni zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u sportsku
iskaznicu, ovjereno potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdravstvene
ustanove u kojoj je pregled obavljen.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana
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 nastupati od dana upisa pregleda do dana kada ističe
određeno vrijeme upisa sposobnosti.
Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički
pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno
igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u iskaznicu, a
delegatu utakmice nije stavio na uvid službenu potvrdu o izvršenom
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liječničkom pregledu, ne može nastupiti na utakmici. Igrač koji nema
upisan liječnički pregled u iskaznici može nastupiti na 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.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se
nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom
kaznom zbog tri opomene.
Nakon kraja prvog dijela prvenstva (22 kola ili kraće) brišu se
opomene igrača (žuti kartoni) te se ne prenose u daljnje natjecanje
klubova koji igraju ligu za prvaka 2. HMNL.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice
nastalu zbog dobivene tri opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj
prvenstvenoj utakmici.
Disciplinski sudac obvezan je pismeno izvijestiti klub o igračima koji
su pod automatskom kaznom, a klubovi su obvezni disciplinskog suca
izvijestiti o broju opomena igrača koji se tijekom prvenstva registrira za
klub.
Povjerenik za natjecanje obvezan je, temeljem uvida u zapisnik,
najkasnije 48 sati prije utakmice obavijestiti klub o automatskoj kazni
zabrane igranja zbog tri opomene. Ova obveza Povjerenika za
natjecanje ne isključuje obvezu kluba da vodi evidenciju opomena.
Nedostavljanje obavijesti iz prve rečenice ovog stavka ne isključuje
disciplinsku i natjecateljsku odgovornost kluba čiji je igrač nastupio s tri
opomene.
Klub 2.HMNL može započeti utakmicu ako ima 6 (šest) prisutnih,
sposobnih igrača za nastup u sportskoj opremi, koji se upisuju u
zapisnik.Utakmica može započeti sa manje od šest (6) igrača ,najmanje
tri (3) ali klub podliježe Disciplinskom pravilniku HNS-a. Igrači koji
nemaju pravo nastupa na toj utakmice ne računaju se u potreban broj
igrača.
Na utakmicama 2. HMNL klubovi su obvezni u zapisnik utakmice
prijaviti najmanje dva igrača mlađa od 21 godinu.
Svaki klub u natjecanju 2. HMNL obvezatan je utakmicu igrati sa
svojom najboljom momčadi.
Klubovi su obvezni nastupiti sa ekipama mlađih kategorija u
natjecanju koje organizira HNS.
Klubovi 2. HMNL obvezni su prijaviti sve igrače koji nastupaju na
utakmicama 2. HMNL u dva primjerka od kojih se jedan dostavlja
Komisiji za mali nogomet, a drugi Povjereniku za natjecanje.
Opomene igrača koji nastavljaju natjecanje u Ligi za prvaka 2. HMNL
se brišu.
Članak 15.
U natjecanju 2.HMNL, 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.
Stranim državljaninom, iz stavka 1. ovoga članka, ne smatra se
državljanin država članica Europske unije i drugih država Europskoga
ekonomskog prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije
nastupio ukoliko nije ušao u igru.
Članak 16.
Na svim prvenstvenim utakmicama može biti prijavljeno do devet (9)
zamjenskih igrača prema „Pravilima igre za mali nogomet Futsal“.,sukladno Pravilu 3., broj zamjena nije ograničen.

25

DELEGAT UTAKMICE
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje 2. HMNL
određuje delegata koji zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira
ispravnost sportskih iskaznica, licenci službenih osoba i nadležan je za
kontrolu cjelokupne organizacije utakmice. Delegat je obvezan doći u
dvoranu najmanje jedan sat prije vremena određenog za početak
utakmice, te rukovoditi sastankom službenih osoba i predstavnika
klubova pred utakmicu.
Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik
utakmice i izvještaj o utakmici) sačiniti odmah po završenoj utakmici u
nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova.
Orginalnu dokumentaciju, kompletan zapisnik u dva primjerka, DVD
snimljene utakmice, izvješće o “Fair play“-u i obračune naknada i
troškova službenih osoba, delegat dostavlja Povjereniku za natjecanje u
roku od 48 sati nakon odigrane utakmice.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim
predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika. Delegat je
dužan primjerak kompletnog zapisnika putem telefaxa kojeg osigurava
klub domaćin dostaviti odmah po završetku utakmice te telefonski
izvijestiti Povjerenika za natjecanje o rezultatu utakmice i eventualnim
nepravilnostima.
Delegat kontrolira ispravnost podnijetih obračuna putnih troškova
sudaca utakmice, a obvezan je izvršiti i druge radnje koje mu povjeri
Povjerenik za natjecanje.
Delegat je dužan u roku od 48 sati po odigranoj utakmici dostaviti
obrazac o kontroli suđenja Povjereniku za određivanje sudaca.
Članak 18.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o
odigranoj utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio HNS.
Ukoliko se iz opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u
aplikacijskom sustavu, klub domaćin obvezan je delegatu utakmice
staviti na raspolaganje računalo sa internet vezom, 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.
Delegat, suci i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o
pravilnom unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni
svojeručno potpisati na ispisanom izdanju.
SUCI UTAKMICE
Članak 19.
Za sve Prvenstvene utakmice, suce određuje Povjerenik za suđenje 2
. HMNL.
Utakmicu sude 3 suca, na dvije bočne strane terena po (l) jedan, dok
se treći sudac nalazi pored zapisničkog stola. Suci su dužni doći u
dvoranu jedan sat prije vremena predviđenog za početak utakmice,
pregledati teren u smislu Pravila igre za mali nogomet i ustanoviti
njegovu podobnost za igru. Ako suci ustanove daje teren nepodoban
za igru i da se utakmica ne može igrati, dužni su svoju odluku priopćiti
delegatu utakmice koji će o tome obavijestiti Povjerenika za natjecanje.
Članak 20.
Suci su obvezni u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje
primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati.
Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i
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nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije
utakmice.
Članak 21.
Prvenstvene utakmice sude suci sa liste sudaca 1. i 2. HMNL.
Ako na utakmici ne dođe netko od određenih sudaca, postupak
odabiranja istih ide na sljedeći način:
ukoliko nije došao 1. sudac, ulogu 1.suca preuzima 2.sudac ili 3.sudac.
odnosno onaj koji se nalazi u većoj kvalitetnoj skupini. Ukoliko se
nalaze na istoj 1.sudac postaje onaj koji je stariji po sudačkom stažu, pa
t. Ukoliko u publici bude netko prisutan od sudaca koji se nalazi na listi
suđenja, on preuzima ulogu 3.suca.
Ako na utakmicu ne dođu suci i treći sudac, klubovi će se
sporazumjeti da utakmicu može suditi netko od nazočnih sudaca sa
Liste za suđenje Prve i Druge HMNL, a tako dogovoreni sudac mora
odabrati ostale suce koji se nalaze na listi za suđenje Prve i Druge
HMNL. U slučaju da klubovi ne postignu sporazum, delegat utakmice će
odlučiti koji će od nazočnih sudaca suditi utakmicu, što sve treba
zapisnički konstatirati.
Članak 22.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže,
ili se ne pridržava odnosno ne provodi zaključke i upute nadležnih
organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila malonogometne
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
pokrenut će se i disciplinski postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za
suđenje.
Članak 23.
Suci nisu odgovorni za bilo kakav oblik ozlijede 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 - UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH
UTAKMICA
Članak 24.
Prvenstvene utakmice 2. HMNL mogu se igrati samo u dvorani na
podlozi koja je osposobljena za igru.
Domaći klub obvezan je pripremiti podlogu tako da bude potpuno
podobna za odigravanje utakmice.
Pregled dvorane i podloge za igranje 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 su dvorana i podloga za igranje nepodobni 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 odluku o
nepodobnosti dvorane i zapisnik dostaviti u Povjereniku 2.HMNL u roku
od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom odnosno telefaksom.
Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nepodobnosti dvorane
izravno komunicirati s Povjerenikom za natjecanje putem telefona.
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Članak 25.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice ukoliko se sklopi
sponzorski ugovor za 2. HMNL zabranjen je svaki oblik reklamiranja, koji
je u suprotnosti s takvim sponzorskim ugovorom.
Na mrežama ili vratima ne može biti izvješen reklamni materijal ili
pribor (npr., kamere, mikrofoni i si.). Također je zabranjena reprodukcija
logotipa na podu dvorane (korištenjem lasera i sl.)
Članak 26.
Svaki klub koji sudjeluje u Prvenstvu 2. HMNL mora imati regulirano
pravo korištenja dvorane koja je licencirana za odigravanje
Prvenstvenih utakmica s tim da ima:
- kvalitetnu podlogu, bez ikakvih oštećenja iz koje bi mogla nastati
bilo kakva ozljeda igrača,
- teren za igru koji udovoljava propisanim uvjetima iz članka 8 ovih
propozicija.
- klupe za momčadi sa minimum 15 mjesta i odvojenu klupu za
delegata utakmice I suca mjeritelja vremena sa propisanom potrebnom
opremom i udaljenošću navedenom u članku 8.
- najmanje dvije (2) odvojene svlačionice za momčadi sa odvojenim
kupaonicama sa toplom vodom i posebnu svlačionicu za suce, te
odvojenu prostoriju za sastavljanje zapisnika
- elektronski semafor i odgovarajući pribor za označavanje
akumuliranih prekršaja.
Članak 27.
Klub domaćin dužan je osigurati prostorije za provođenje doping
kontrole.
Pristup prostorijama i lokacija prostora za provođenje doping
kontrole trebaju biti jasno označene natpisom DOPING KONTROLA.
Članak 28.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih
osoba i predstavnika klubova, koji će se održati šezdeset (60) minuta
prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a kojem
su obvezno nazočni:
- suci utakmice,
- predstavnici klubova,
- rukovoditelji osiguranja kluba domaćina,
- rukovoditelj dvorane kluba domaćina.
U slučajevima kada to ocijeni potrebnim, delegat može zatražiti da
sastanku prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i organa uključenih
u organizaciju utakmice.
Povjerenik za natjecanje u slučaju potrebe, a posebno kod utakmica
visokog rizika, može odrediti da se sastanak službenih osoba i
predstavnika klubova održi prije utvrđenog vremena iz stavka l . ovog
članka.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi
za odigravanje utakmice, koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o
nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Odluke o sigurnosti
na malonogometnim utakmicama, Zakona o javnom okupljanju, te
ostalih Odluka IO HNS-a.
Članak 29.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za eventualnu
konferenciju za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj
obvezno prisustvuju licencirani treneri obje momčadi, te po jedan igrač
iz svake momčadi koji je nastupio na utakmici.
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NOGOMETNI TRENERI
Članak 30.
Treneri i pomoćni treneri malog nogometa mogu obavljati svoju
dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako imaju dozvolu za rad
(licencu) izdanu od Komisije nogometnih trenera HNS-a. Ukoliko
delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u
ograđenom dijelu igrališta niti na klupi za zamjenske igrače i službene
osobe, niti da bude upisan u zapisnik kao trener.
ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 31.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na prvenstvenoj utakmici
sve dok traje suspenzija, u protivnom snosi sankcije sukladno
Disciplinskom pravilniku.
ŽALBA
Članak 32.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih
rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno, telefaksom ili emailom najaviti u roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice.
Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, s dokazom o
uplaćenoj taksi u roku od 3 (tri) dana od dana odigravanja utakmice.
Za utakmice posljednja dva kola Prvenstva, žalbe se najavljuju i
dostavljaju u roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik on se
produžava na prvi sljedeći radni dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u
roku od četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno tri (3)
dana za žalbe uložene na utakmice u posljednja dva kola prvenstva.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih
rješava u prvom stupnju.
PRISTOJBA NA ŽALBU
Članak 33.
Visinu pristojbe na žalbu po svim osnovama utvrđuje Izvršni odbor
HNS, na prijedlog Komisije za mali nogomet.
Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena taksi objavljuje se u
službenom glasilu HNS. Pristojba se vraća podnositelju samo ukoliko se
žalba u potpunosti usvoji.
Članak 34.
Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti
uzete u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana
postignutim rezultatom.
Pri ocjeni pravovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na
poštanskom žigu preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefaks
potvrdi o žalbi odaslanoj telefaksom ili datum na novčanoj uplatnici.
Članak 35.
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisije za
žalbe 2. HMNL u roku od pet (5) dana od uručenja odluke.
U izuzetnim slučajevima (dva posljednja kola i si.), rok za podnošenje
žalbe je dva (2) dana.
Žalba se podnosi preko Povjerenika za natjecanje, čija se odluka
žalbom pobija.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Povjerenika za natjecanje
donose se najkasnije u roku od deset (10) dana, a u slučaju žalbe na
utakmicu u posljednja dva kola u roku od pet (5) dana od dana prijema
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žalbe.
Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe
2.HMNL 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 2. HMNL ne može se uložiti žalba.
Ako drugostupanjsko tijelo ne riješi žalbu u predviđenom roku,
smatra se da je žalba usvojena na način da je pobijana odluka ukinuta i
vraćena na rješavanje tijelu prvog stupnja.
REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 36.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za
registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfe), utakmica
će se registrirati postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu
najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana odigravanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju
utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do
izvršenja te odluke o žalbi.
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane
Povjerenika za natjecanja, ako je odluka postala pravovaljana ili je u
drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku
predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 37.
O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri
ili ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski
sudac 2.HMNL, na osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS i
Kriterija za djelovanje disciplinskog suca.
OBNAVLJANJE LIGE
Članak 38.
U natjecateljskoj godini 2015/16., skupine 2.HMNL imat će najviše do
12 (dvanaest), a najmanje 6 (šest) klubova sudionika.
Pojedinu skupinu 2. HMNL napušta izravno posljednje plasirani klub.
Daljnji broj klubova koji ispadaju iz pojedine skupine ovisi o broju
klubova koji direktno ispadaju iz 1. HMNL u natjecateljskoj godini
2014/15, u pojedinu skupinu 2.HMNL za natjecateljsku godinu 2014/15.
Svaka pojedinačna skupina 2. HMNL se popunjava putem kvalifikacija
klubova županijskih nogometnih saveza s onoliko klubova da ista u
narednoj natjecateljskoj godini može brojati najmanje 6 (šest), a najviše
12 (dvanaest) klubova. Kvalifikacije igraju prvaci županijskih liga
2014/15 s područja pojedine skupine dvostrukim bod sustavom, za
ulazak u 2. HMNL-igu pojedine skupine, koje traju do 15.06.2015.godine.
Ždrijebom se određuju natjecateljski brojevi. Prijave za natjecanje za
2015/16 se zaprimaju do 01.07.2015.godine. Ukoliko nakon toga ostane
upražnjenih mjesta, županijski nogometni savezi s područja pojedine
skupine proporcionalno prijavljuju kandidate za popunju 2. HMNL-ige, a
u slučaju potrebe igraju se kvalifikacije klubova dvostrukim bod
sustavom . Takve kvalifikacije moraju biti završene do
15.07.2015.godine, i nakon ovog roka nema popune 2. HMNL. U
naknadnoj prijavi prednost imaju klubovi koji su igrali u prethodnoj
godini u 1. ŽMNL-igi.
Klub koji je tijekom natjecanja odustao od sudjelovanja u 2. HMNL,
ne može se prijaviti za sudjelovanje u natjecateljskoj godini 2015/16,
bez obzira na broj klubova u pojedinoj skupini.
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Članak 39.
Ako se iz bilo kojih razloga u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini
2014/2015. pojavi prazno jedno ili više mjesta, 2. HMNL se ne
popunjava.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 40.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog
rezultata svaki klub osvaja po jedan bod.
Plasman na tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova nakon
prvog dijela natjecanja (11 + 11=22, odnosno ovisno o broju klubova).
Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između danih i
primljenih zgoditaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici
zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti
broj zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju.
Ukoliko se radi o mjestu koje odlučuje o poretku nakon prvog dijela
natjecanja (nakon 22. kola, odnosno ovisno o broju ekipa), u slučaju
jednakog broja bodova klubova, poredak se utvrđuje na osnovu
dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama
postigli klubovi sa istim brojem bodova. Ako se poredak klubova nakon
prvog dijela natjecanja ne može utvrditi niti nakon primjene dodatne
tablice, primijeniti će se kriterij bolje ukupne razlike između danih i
primljenih zgoditaka iz svih utakmica koje su klubovi odigrali tijekom
prvenstva sukladno stavku 2. ovog članka. Ukoliko se niti na taj način ne
može utvrditi poredak, Povjerenik lige će ždrijebom utvrditi plasman
osim u slučaju mjesta koje izravno odlučuju o prvaku ili o opstanku u
ligi. U tom slučaju igra se jedna odlučujuća utakmica na neutralnom
terenu kojega će odrediti komisija za mali nogomet.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih
bodova. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i
primljenih zgoditaka.
Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka
u gostima (kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj
postignutih golova (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).
Kod trokružnog dijela u slučaju identičnog plasmana, odnosno istog
broja bodova gledaju se utakmice iz prvog dijela prvenstva (jednom
kao domaćin, jednom kao gost, odnosno ne promatra se rezultat
ostvaren u drugom dijelu-treća utakmica).
Tablicu proglašava komisija za mali nogomet HNS.
PRAVA I OBVEZE IZ NATJECANJA
Članak 41.
Na svim Prvenstvenim utakmicama 2. HMNL mogu se prodavati
ulaznice koje samostalno tiskaju klubovi prema svojim potrebama.
Prihode od ulaznica, reklama, oglasa i drugih marketinških akcija na
Prvenstvenim utakmicama 2. HMNL ubiru klubovi domaćini.
Članak 42.
U slučaju odigravanja nove Prvenstvene utakmice, ukupan prihod sa
te utakmice, po odbitku svih službenih rashoda i troškova gostujućeg
kluba, sudaca i delegata, dijele se na jednake dijelove.
Ukoliko se iz prihoda sa nove utakmice ne mogu podmiriti službeni
rashodi i troškovi iz prethodnog stavka, klubovi zajednički snose
gubitak.
Članak 43.
Svi klubovi 2. HMNL podliježu obveznom plaćanju sljedećih troškova:
a) članarina za natjecanje u 2. HMNL koju određuje Izvršni odbor
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HNS-a na prijedlog Komisije za mali nogomet HNS-a u dva dijela, prvi
dio prije početka jesenskog dijela natjecanja, a drugi dio prije početka
proljetnog dijela natjecanja.
b) delegatu i sucima troškove puta i naknade.
c) novčanih kazni po pravomoćnim odlukama Disciplinskog suca
2.HMNL za igrače, djelatnike i članove svog kluba.
Članak 44.
Minimalne troškove vođenja natjecanja nadoknadit će klubovi 2.
HMNL do potrebnog iznosa ako se iz ostalih prihoda ne osigura
dovoljno novčanih sredstava.
TV PRIJENOSI
Članak 45.
Prvenstvene utakmice 2. HMNL mogu se izravno prenositi putem
televizije, a televizijski prijenos utakmice može se realizirati samo na
osnovu sporazuma Televizije i HNS-a.
Prvenstvene utakmice klubova 2.HMNL mogu se prikazivati kao
reportaže ili snimke na televiziji.
NAGRADE
Članak 46.
Prvoplasirani klub Prvenstva 2.HMNL osvaja pehar HNS-a u trajno
vlasništvo.
Prvoplasirani klubovi – pobjednici skupina 2. HMNL po regijama
dobivaju pehar u trajno vlasništvo. U svakoj regiji dodjeljuje se pehar u
trajno vlasništvo najboljem strijelcu i najboljem klubu u Fair play-u
temeljem ljestvice koju vodi povjerenik natjecanje.
OPREMA MOMČADI
Članak 47.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina,
koja je prijavljena prije početka natjecanja. Svi klubovi 2. HMNL dužni su
vodstvu natjecanja najmanje 15 dana prije, u pismenoj formi prijaviti
osnovnu i pričuvnu boju dresova u kojima će se natjecati.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na
utakmici.
Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će
mu posuditi sportsku opremu boje različite od svojih.
Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini
označeni jasno
čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine između 25 cm
(dvadeset pet centimetara) i 35 cm (trideset pet centimetara),koji
moraju imati istovjetan broj na gaćicama.
Vratar mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od
dresova njegovih
suigrača, igrača suparničke momčadi i sudaca.
Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u
Zapisniku o utakmici.
Klubovi su obvezni osigurati markere različitih boja od sportske
opreme za pričuvne igrače, koje uručuju igraču koji izlazi iz igre
prilikom zamjene.
Ako gostujući klub nema markere, domaćin će mu posuditi.
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake
koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.
Igrači koji nastupaju na Prvenstvenim utakmicama obvezni su na
desnom rukavu dresa imati oznaku - logo eventualnog sponzora 2.
HMNL. Sponzor je obvezan pravovremeno osigurati oznake putem
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Udruženja 2. HMNL. Svaki nastup na utakmici u dresu bez oznake
smatrat će se povredom Propozicija i bit će sankcioniran od strane
Disciplinskog suca.
TIJELA NATJECANJA
Članak 48.
Tijela natjecanja su:
- Povjerenik za natjecanje svake skupine,
- Povjerenik za određivanje sudaca svake skupine,
- Disciplinski sudac svake skupine,
- Komisija za žalbe (jedinstvena 1.hmnl i 2. Hmnl).
POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 49.
Povjerenik za natjecanje:
- ima nadzor nad natjecanjem u 2. HMNL,
- rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim
pravilnicima kojise primjenjuju u natjecanju, odnosno Odlukama I.O.
HNS-a,
- određuje delegate s liste delegata 1. i 2. HMNL,
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane
utakmice u prvom stupnju,
- vodi tablicu natjecanja,
- vodi evidenciju opomena igrača te je dužan obavijestiti klub o
eventualnoj automatskoj kazni zabrane igranja istih
- utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja
sukladno Propozicijama natjecanja i odlukama Skupštine i Izvršnog
odbora HNS-a,
- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
- priprema prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na
utakmicama 2. HMNL,
- priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za
vrijeme odigravanja utakmica
- vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za trofej Fair play i
trofej za najboljeg strijelca,
- kontrolira ispunjavanje uvjeta klubova 2. HMNL neophodnih za
odvijanje natjecanja,
- podnosi prijave protiv sudionika natjecanja 2. HMNL koji prekrše
odredbe ovih Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima i
Kodeksa o ponašanju,
- priprema i predlaže sve normativne akte i odluke potrebne za
natjecanje
POVJERENIK ZA ODREĐIVANJE SUDACA
Članak 50.
Povjerenik za suđenje:
- priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem
iz sudačke problematike,
- sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,
- određuje suce za utakmice s Liste za suđenje 1. i 2. HMNL
- vodi brigu o suđenju na svim utakmicama 2. HMNL,
- prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja,
- prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,
- informira nadležne organe o potrebi preuzimanja odgovarajućih
mjera,
- podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava,
prigovora i žalbi u svezi sa suđenjem,
- najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone
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izrađuje i daje izvješće o suđenju,
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere organi HNS.
DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 51.
Disciplinski sudac:
- rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi 2.
HMNL, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u
natjecanju 2. HMNL, a u skladu s disciplinskim pravilnikom i kriterijima
za djelovanje disciplinskog suca,
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Komisiji za mali
nogomet o svom radu s prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji
rad.
KOMISIJA ZA ŽALBE
Članak 52.
Komisija za žalbe 1. HMNL je ujedno i komisija za žalbe 2. HMNL.
Komisija za žalbe rješava u drugom stupnju žalbe na odluke
Povjerenika za natjecanje i disciplinskog suca.
Žalba na odluke povjerenika za natjecanje dostavlja se u roku
predviđenim člankom 32. Propozicija, a žalbe na odluku disciplinskog
suca u roku od osam (8) dana od uručenja putem preporučene pošte ili
telefaksom uz dokaz o uplati propisane takse.
U slučaju izjednačenog broja glasova kod odlučivanja, presudan je
glas predsjednika.
Odluka komisije za žalbe je konačna.
OSTALE ODREDBE
Članak 53.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe
Propozicija natjecanja, odluke organa natjecanja kao i načela FairPlay-a.
Članak 54.
Komisija za mali nogomet ima pravo koristiti fotografske, audiovizualne i vizualne materijale igrača i službenih osoba, kao i ime kluba,
amblem i dres momčadi u komercijalne svrhe unutar natjecanja. Klubovi
će na zahtjev i bez naknade dostaviti Komisija za mali nogomet
odgovarajuće materijale kao i potrebnu dokumentaciju za promociju
lige. U slučaju priređivanja igara na televiziji, putem telefona, interneta
ili na drugi način, izdavanja prigodnih tiskovina, albuma sa slikama i
slično, u kojima su korišteni amblemi, imena klubova, slike igrača i
trenera, ostvarena dobit dijelit će se ravnopravno na sve klubove.
KAZNENE ODREDBE
Članak 55.
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 56.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe
Pravila malonogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a,
Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 57.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor Hrvatskog
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nogometnog saveza, a između sjednica, Komisija za mali nogomet.
Članak 58.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se
od početka natjecanja u natjecateljskoj godini 2014/15. i objavljuju se u
službenom glasilu Hrvatskog nogometnog saveza.
Broj: T.K.09-09/2014.
Zagreb, 30. 08. 2014.

Predsjednik Komisije za mali nogomet
i nogomet na pijesku
Boris Durlen, v.r.
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prijevod: 30.9.2014. (IO)
Cirkularno pismo broj 44/2014
UEFA SAVEZIMA ČLANOVIMA
Na pažnju predsjednika i glavnog tajnika
26.9.2014.
Novi postupak kod situacije suspektnog
potresa mozga u UEFA natjecanjima
Poštovani,
Želimo vam skrenuti pažnju da je UEFA Izvršni komitet na posljednjoj
sjednici održanoj 18. rujna 2014. u Nyonu, s trenutnim učinkom za sva
UEFA natjecanja odlučio da suci kod situacija ozljeda glave i slučajeva
potencijalnih potresa mozga, temeljem preporuke UEFA Medicinske
komisije, primjenjuju novi postupak u UEFA natjecanjima,.
Ovaj postupak, koji će upotpuniti tumačenje Pravila igre i Smjernice
za suce koje čine sastavni dio Pravila igre je sljedeći.
(i) u slučaju suspektnog potresa mozga sudac zaustavlja igru i
dozvoljava da liječnik momčadi pregleda ozlijeđenog igrača, u skladu s
Pravilom 5 Pravila nogometne igre Međunarodnog nogometnog saveza
Boarda. U pravilu to ne smije trajati duže od tri minute, osim ukoliko
ozbiljni incident zahtjeva da se igrač tretira na terenu za igru ili
imobilizira na terenu radi trenutnog prijevoza u bolnicu (npr. ozljeda
kralježnice).
(ii) svaki igrač koji pretrpi ozljedu glave koja zahtjeva pregled radi
potencijalnog potresa mozga moći će nastaviti igru tek nakon procjene,
te izričite potvrde liječnika momčadi sucu da je igrač spreman nastaviti
igru.
Molimo da obavijest o ovom novom postupku proslijedite
medicinskom osoblju vaših reprezentacija, te svim vašim klubovima koji
sudjeluju u UEFA natjecanjima. Potvrđujemo da će ovaj postupak suci
započeti primjenjivati na svim UEFA utakmicama s trenutnim učinkom.
Vjerujemo da ćete ovaj novi postupak smatrati korisnim u stalnim
nastojanjima UEFA-e da osigura najbolju moguću skrb za igrače.
Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da kontaktirate Marc
Vouillamoza, voditelja operativnog odjela utakmica (+41 22 707 2903,
marc.vouillamoz@uefa.ch) ili Christophera Wilda, voditelja sudačkog
odjela (+41 22 707 2751, christopher.wild@uefa.ch).
S poštovanjem,
Gianni Infantino
Glavni tajnik
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NK "LUČKO" LUČKO: Bahtagić
Arman , Bubnić Filip , Čl. 35/1
Budas Juraj (Horvati 1975 Horvati),
Jovanović Andreas (Stupnik
Stupnik), Čl. 35/8

REGISTRACIJE

ZAGREBAČKO PODRUČJE

NK "TRNJE" ZAGREB: Kokelj Karlo ,
Čl. 35/1
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ

NK "SESVETE" SESVETE: Vitez Filip
, Antunović Gabriel , Greksa Filip ,
Juraga Bartol , Pušić Marko ,
Milanović Tin , Pigac Vedran , Čl.
35/1; Petrović Mijo , Čl. 12/a4-35/1

(Sjednica 24.09.2014)
Registracija ugovora
NK "SESVETE" SESVETE i igrač
Skender Filip zaključili stipendijski
ugovor do 15.06.2015.

NK "VRAPČE" ZAGREB: Šimag
Vitomir , Bašić Fran , Begović Jakov ,
Mećava Dorian , Čl. 35/1
Matteoni Stefano (Vrapče Zagreb),
Čl. 34/1
Pajić Nino (Hrvatski Dragovoljac
Zagreb), Bilić Nikola (Rakitje
Rakitje), Čl. 35/8

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Delač Filip
"Prigorje Ž" Žerjavinec, Zanetti
Antonio "Hrvatski Dragovoljac"
Zagreb, Jakičić Adam "Lučko"
Lučko, Šekoranja Noa "Lučko"
Lučko, Štulec Zvonimir "Lučko"
Lučko jer odlaze na područje drugog
saveza.

Raskidi ugovora
NK "GNK DINAMO" ZAGREB i igrač
Acheampong Alex Ofosu
sporazumno raskinuli ugovor o
profesionalnom igranju broj 782 od
01.09.2014.

(Sjednica 25.09.2014)
Brisanje iz registra

Registracija ugovora
Brisu se igraci iz registra Vrbančić
Tino "Trnje" Zagreb jer odlaze na
područje drugog saveza.

NK "LOKOMOTIVA" ZAGREB i igrač
Lanusović Valentin zaključili
stipendijski ugovor do 15.06.2015.

(Sjednica 26.09.2014)
NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC"
ZAGREB i igrač Štefanac Edo
zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2017.

NK "LOKOMOTIVA" ZAGREB: Đođ
Lukas (Olimp Zaprešić), Čl. 35/8
NK "HAŠK" ZAGREB: D'Agostino
Tommaso Antonio (WMASS
Pioneers -), Čl. 34/10
Habdelić Eugen , Stričak David ,
Delija Dominik , Glasnović Mario ,
Ćorić Luka , Čl. 35/1

NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC"
ZAGREB i igrač Vinski Luka zaključili
stipendijski ugovor do 15.06.2015.
NK "HRVATSKI DRAGOVOLJAC"
ZAGREB i igrač Časni Anton
zaključili stipendijski ugovor do
15.06.2015.

MNK "NACIONAL ZAGREB"
ZAGREB: Surudžić Borko (KMF
Ekonomac, Kragujevac -), Čl. 34/10

Registracija sporazuma o ustupanju
MNK "ALUMNUS FUTSALFER"
ZAGREB, MNK "ZAGREB 92"
ZAGREBi igrač Davidović Luka
zaključili sporazum o ustupanju do
15.07.2015.

NK "DUBRAVA" ZAGREB: Djokić
Emanuel , Ištvanić Ivan , Djokić
Antonio , Djokić Karlo , Čl. 35/1
Palić Antun (Sesvete Sesvete), Pavić
Fran (Concordia Zagreb), Čl. 35/8
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Brisanje iz registra

Andrej "Klas" Mičevac jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Maslač
Luka "Bukovac" Zagreb, Simonović
Mario "Ivanja Reka" Ivanja Reka,
Kozić Josip "Lučko" Lučko jer odlaze
na područje drugog saveza.

NOGOMETNI SAVEZ KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE

(Sjednica 19.09.2014)
ŽNK "PREGRADA" PREGRADA:
Tepeš Brankica , Čl. 35/1

(Sjednica 29.09.2014)
Brisanje iz registra

(Sjednica 26.09.2014)
Brisu se igraci iz registra Đukić Luka
"Jarun" Zagreb jer odlaze u
inozemstvo.

ŽNK "PREGRADA" PREGRADA:
Hostić Klara , Lončar Lucija ,
Živičnjak Monika , Pondeljak Petra ,
Pondeljak Lucija , Strabić Bernardica
, Gluhak Sara , Hostić Hana ,
Živičnjak Erika , Matkun Kjara ,
Drožđan Jana , Čl. 35/1

NS SAMOBOR

(Sjednica 26.09.2014)
NK "SAMOBOR" SAMOBOR: Konjuh
Jan , Bernardić Martin , Đuzel Toni ,
Kelnerić Roko , Štublin Matija ,
Novak Luka , Čl. 35/1

(Sjednica 29.09.2014)
Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Brebrić
Luka "Stupnik" Stupnik jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Kranjčec
Goran "Lobor" Lobor, Gorički Bojan
"Zagorec" Veliko Trgovišće, Hursa
Tomislav "Mladost" Zabok jer odlaze
na područje drugog saveza.

NS VRBOVEC

ŽNS SISAČKO MOSLAVAČKI

(Sjednica 25.09.2014)

(Sjednica 25.09.2014)

Brisanje iz registra

NK "SEGESTA" SISAK:
trener Buinac Mile (broj licence null,
Seniori - pomoćni)

Brisanje iz registra

Brisu se igraci iz registra Matković
Josip "Buna" Mala Buna jer odlaze u
inozemstvo.

Registracija ugovora
NK "SEGESTA" SISAK i trener
Buinac Mile zaključili ugovor o
treniranju do 30.06.2016.

(Sjednica 26.09.2014)
NK "HNK GORICA" VELIKA GORICA:
Vrbančić Tino (Trnje Zagreb),
Marković David (Klas Mičevac), Čl.
35/8

(Sjednica 26.09.2014)

NK "VRBOVEC" VRBOVEC: Horvat
Leon , Šarić Ante , Čl. 35/1

NK "SEGESTA" SISAK: Filipović Ivan
, Kapetanić Josip , Marčelja Paolo ,
Čl. 35/1

(Sjednica 29.09.2014)

(Sjednica 29.09.2014)

NK "DUGO SELO" DUGO SELO:
Pavičić Nenad (Dugo Selo Dugo
Selo), Čl. 34/1
Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Peranović
Marko "Pešćenica" Pešćenica jer
odlaze u inozemstvo.

Brisu se igraci iz registra Abrić
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DALMATINSKO PODRUČJE

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE

(Sjednica 26.09.2014)
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE

NK "ZADAR" ZADAR: Burić Nickolas
, Čl. 35/1
Bugarija Mihael (BIBINJE Bibinje), Čl.
35/8

(Sjednica 24.09.2014)
Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Goreta
Joško "Hajduk" Split jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Gulam
Stipe "PAKOŠTANE" Pakoštane,
Baturina Josip "VELEBIT (B)"
Benkovac, Brkljača Marko "VELEBIT
(B)" Benkovac, Begić Adrian
"PAKOŠTANE" Pakoštane jer odlaze
na područje drugog saveza.

(Sjednica 25.09.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Duvnjak
Vedran "Jadran (KS)" Kaštel Sućurac
jer odlaze na područje drugog
saveza.

(Sjednica 24.09.2014)

(Sjednica 26.09.2014)

Brisanje iz registra

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Pintar
Mario "Torcida" Split jer odlaze na
područje drugog saveza.

Brisu se igraci iz registra Rožić
Mladen "MNK Kijevo" knin, Rožić
Mladen "Kijevo" Knin, Kremenjaš
Bojan "Dinara" Knin jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 29.09.2014)

(Sjednica 25.09.2014)

ŽNK "SPLIT" SPLIT: Bilobrk Matea
Antea , Crljen Nina , Čl. 35/1

NK "HNK "ŠIBENIK S.D.D."" ŠIBENIK:
Milutin Gabriel , Čl. 35/1
Čović Bruno (Mihovil Šibenik), Josty
Gian Marcus (Vodice Vodice), Čl.
35/8

ŽNS ŠIBENSKO KNINSKI

NK "VAL" KAŠTEL STARI: Čulić
Marko (HNK Cibalia š.d.d. Vinkovci),
Čl. 34/8
Grgin Fabjan , Čl. 35/1

(Sjednica 29.09.2014)

NK "KAMEN" IVANBEGOVINA:
Jonjić Ante (Trešnjevka Zagreb), Čl.
35/8

NK "ZAGORA" UNEŠIĆ: Ivan-Petar
Hrga , Čular Antonio , Čular Ivan , Čl.
35/1
Kero Ive (HNK "Šibenik s.d.d."
Šibenik), Čl. 35/8

NK "DUGOPOLJE" DUGOPOLJE:
Kovačević Toni (Novi Travnik
Travnik), Čl. 34/10

Brisanje iz registra

MNK "VRGORAC" VRGORAC: Zloić
Ivan , Čl. 34/1

Brisu se igraci iz registra Ramadža
Ante "Kijevo" Knin, Musinov Marin
"Kijevo" Knin jer odlaze na područje
drugog saveza.

MNK "SPLIT" SPLIT: Rađa Ante
(Ustanik Split), Čl. 34/2
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ŽNS DUBROVAČKO NERETVANSKI

NOGOMETNO SREDIŠTE NAŠICE

(Sjednica 23.09.2014)

(Sjednica 24.09.2014)

NK "NERETVA" METKOVIĆ: Mijoč
Libero , Volarević Gabrijel , Čl. 35/1

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Dražić
Mladen "Martin" Martin jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 26.09.2014)
Brisanje iz registra

NS VALPOVO

Brisu se igraci iz registra Galić Anto
"SQUARE" Dubrovnik jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 26.09.2014)
NK "BELIŠĆE" BELIŠĆE: Balog Raul
(NK "VALPOVKA" Valpovo), Čl. 35/8

(Sjednica 29.09.2014)
NK "GOŠK" DUBROVNIK: Grgurević
Toni (NK
NOG.AKADAMIJA"LIBERTAS"
DUBROVNIK), Volarević Ante
(METKOVIĆ Metković), Čl. 35/8

(Sjednica 29.09.2014)

NK "NERETVA" METKOVIĆ:
Stanković Davor (HNK Neum -), Čl.
34/10
Tomić Nikola , Čl. 35/1

NS VINKOVCI

NK "BELIŠĆE" BELIŠĆE: Šutalo
Jakov (NK "VALPOVKA" Valpovo),
Čl. 35/8

(Sjednica 24.09.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Čulić Marko
"HNK Cibalia š.d.d." Vinkovci jer
odlaze na područje drugog saveza.

SLAVONSKO PODRUČJE

(Sjednica 26.09.2014)
NS OSIJEK

NK "MLADOST A" ANTIN: Novokmet
Nedjeljko (Hrvatski Dragovoljac
Zagreb), Čl. 35/8

(Sjednica 29.09.2014)
NK "BSK" BIJELO BRDO: Grgur
Lazar , Kostadinović Mateo , Makivić
Nikola , Jandrijević Marin , Vargek
Luka , Čl. 35/1
Gernhardt Tin (Sarvaš Sarvaš),
Suvajac Nikola (NK"Brijest" Brijest),
Čl. 35/8

NK "HNK CIBALIA Š.D.D."
VINKOVCI: Petričić Hrvoje , Šarić
Luka , Čl. 35/1
(Sjednica 29.09.2014)
Brisanje iz registra

NK "VIŠNJEVAC" VIŠNJEVAC:
Sebenji Karlo , Čl. 35/1
Maurizi Francesco (Olimpija Osijek),
Čl. 35/8

Brisu se igraci iz registra Škorić
Stefan "VIDOR-MATIJEVIĆ"
Srijemske Laze jer odlaze na
područje drugog saveza, Marojević
Antonio "HNK Cibalia š.d.d."
Vinkovci jer odlaze u inozemstvo.

NS ĐAKOVO

(Sjednica 26.09.2014)
NS VUKOVAR

NK "HNK ĐAKOVO CROATIA"
ĐAKOVO:
Dario Jurić35/1Ivan Kovačić35/1

(Sjednica 25.09.2014)
NK "HNK VUKOVAR 1991"
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VUKOVAR: Kajkić Mateo (HNK
Cibalia š.d.d. Vinkovci), Čl. 34/1
Vuksanović Bojan (N.Š. "VICTORY"
Vukovar), Čl. 35/8

RIJEČKO ISTARSKO PODRUČJE

ŽNS PRIMORSKO GORANSKI

(Sjednica 26.09.2014)
(Sjednica 23.09.2014)
Brisanje iz registra
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Kulčicki
Eduard "HNK Vukovar 1991" Vukovar
jer odlaze na područje drugog
saveza.
ŽNS BRODSKO POSAVSKI

Brisu se igraci iz registra Mehmedi
Šerafeddin "DRAGA" MOŠĆENIČKA
DRAGA, Plecić Leo "Halubjan"
Viškovo jer odlaze na područje
drugog saveza.

(Sjednica 26.09.2014)

(Sjednica 26.09.2014)

ŽNK "VIKTORIJA" SLAVONSKI
BROD: Gostinčar Ivona , Čl. 35/1

NK "POMORAC" KOSTRENA: Puljak
Fran Antonio , Čl. 35/1

(Sjednica 29.09.2014)

NS POŽEGA

ŽNK "RIJEKA - JACK POT" RIJEKA:
Pilepić Antonija , Tičić Nina ,
Knežević Tea , Jukanović Dora ,
Tomašić Ema , Čl. 35/1
Popeškić Lisa (Lovran Lovran) ,
Kukuljan Tijana (Snježnik Gerovo) ,
Čl. 35/8

(Sjednica 24.09.2014)

ŽNS ISTARSKI

Brisanje iz registra

(Sjednica 29.09.2014)

Brisu se igraci iz registra Šoić Petar
"BSK BUK" Buk jer odlaze na
područje drugog saveza.

NK "ISTRA 1961 Š.D.D." PULA: Vujčić
Tin , Čl. 35/1

MNK "MNK BROD 035" SLAVONSKI
BROD: Ergotić Mario (Argus
Slavonski Brod), Čl. 34/1

Raskidi ugovora
(Sjednica 25.09.2014)
NK "ISTRA 1961 Š.D.D." PULA i igrač
Brkić Ivan sporazumno raskinuli
stipendijski ugovor broj 781/13 od
08.07.2013.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Soldo Ivan
"Bonita W.S.Š." Požega jer odlaze na
područje drugog saveza.

Registracija ugovora
NK "ISTRA 1961 Š.D.D." PULA i igrač
Brkić Ivan zaključili ugovor o
profesionalnom igranju do
15.06.2017.
NS SJEVERNE ISTRE - UMAG

(Sjednica 26.09.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Antunović
Dario "Papuk" Velika jer odlaze u
inozemstvo.

(Sjednica 24.09.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Hoxha
Vigan "M.N.K "Histria"" oprtalj,
Džemailji Mehdi "M.N.K "Histria""
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oprtalj, Peloža Igor "M.N.K "Histria""
oprtalj, Josipović Patrich "M.N.K
"Histria"" oprtalj, Urošević Luka
"M.N.K "Histria"" oprtalj, Luchesi
Paolo "M.N.K "Histria"" oprtalj,
Hrvatin Paolo "M.N.K "Histria""
oprtalj jer odlaze na područje
drugog saveza.

ŽNS MEĐIMURSKI

(Sjednica 23.09.2014)
Brisanje iz registra

ŽNS LIČKO SENJSKI

Brisu se igraci iz registra Bušetinčan
Darko "Jedinstvo(NSD)" Novo Selo
na Dravi jer odlaze na područje
drugog saveza.

(Sjednica 26.09.2014)

(Sjednica 26.09.2014)

Brisanje iz registra

NK "MEĐIMURJE" ČAKOVEC:
Posavec Paris , Jurišić Ivan , Majsen
Karlo , Krajner David , Ilić Luka , Čl.
35/1

Brisu se igraci iz registra Škunca
Matej "Nehaj" Senj jer odlaze na
područje drugog saveza.

ŽNS BJELOVARSKO BILOGORSKI

(Sjednica 24.09.2014)
SJEVERNO PODRUČJE

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Brnica
Bruno "Bjelovar" Bjelovar jer odlaze
na područje drugog saveza.

ŽNS VARAŽDINSKI

(Sjednica 29.09.2014)
(Sjednica 26.09.2014)
NK "VARAŽDIN" VARAŽDIN:
Čanjevec Janja (Varaždin - ŠN
VARAŽDIN), Čl. 35/8

NK "MLADOST" ŽDRALOVI:
Njegovac Ivan , Čl. 35/1
Kozić Josip (Lučko Lučko), Makar
Edi (Bjelovar Bjelovar), Čl. 35/8

NS LUDBREG

(Sjednica 23.09.2014)
Brisanje iz registra

NK "BJELOVAR" BJELOVAR: Vranić
Luka , Gjini Norik , Čl. 35/1
Kunić Mihael (Mladost Ždralovi), Čl.
35/8

Brisu se igraci iz registra Havaić
Antun "Mladost (S)" Sigetec L., Rajić
Siniša "Lunjkovec" Lunjkovec jer
odlaze na područje drugog saveza.

ŽNS VIROVITIČKO PODRAVSKI

(Sjednica 29.09.2014)

(Sjednica 24.09.2014)

NK "VIROVITICA" VIROVITICA:
Špegelj Martin , Čl. 35/1

Brisanje iz registra
NS ORAHOVICA

Brisu se igraci iz registra Kovačić Edi
"Podravina" Ludbreg jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 26.09.2014)
Brisanje iz registra

(Sjednica 29.09.2014)
Brisu se igraci iz registra Hlavaček
Antonio "Papuk" Orahovica jer
odlaze na područje drugog saveza.

Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Kolak
Marko "Podravina" Ludbreg jer
odlaze u inozemstvo.
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NS PITOMAČA

(Sjednica 23.09.2014)
Brisanje iz registra
Brisu se igraci iz registra Klepač
Krunoslav "Pitomača" Pitomača jer
odlaze na područje drugog saveza.
Komisija za ovjeru registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
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