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ODBROJAVANJE
PRIJE i NAKON UTAKMICE
Vrijeme

Aktivnost

-01,30

Otvaranje stadiona

-01,15

Dolazak momčadi, sudaca i službenog delegata na stadion

-01,10
-01,00
-00,50

Inspekcija terena od strane delegata, sudaca i predstavnika
momčadi
Sastanak pred utakmicu, pregled opreme, sastavljanje
zapisnika pred utakmicu
Predstavnici momčadi uručuju spisak igrača i športske
iskaznice, pregled istih i sastavljanje zapisnika, potpisivanje
zapisnik od strane službenih predstavnika

-00,30

Zagrijavanje momčadi na terenu za igru

-00,15

Pobirači lopti zauzimaju pozicije oko terena

-00,07

Objava dobrodošlice i sastava momčadi putem razglasa

-00,07

Provjera čepova u prolazu

-00,04

Ulazak momčadi i sudaca na teren za igru,
– postavljanje licem prema VIP tribini

-00,03

Rukovanje momčadi

-00,01

Bacanje novčića

-00,00

POČETAK UTAKMICE

+01,30-40

ZAVRŠETAK UTAKMICE

+01,40-45

Momčadi, sudac i pomoćni suci okupljaju se u središnjem
krugu, rukuju se i mašući se opraštaju od gledatelja

Klubovi TREĆE i ČETVRTE HNL-e podskupina „A“ lige seniora,
dužni su ovo izvjesiti u službenim prostorijama:
• gdje je sastanak pred utakmicu,
• gdje se piše zapisnik
• u svlačionice domaće i gostujuće momčadi
• u svlačionicu sudaca.

RASPORED

UTAKMICA

TREĆA HNL "ZAPAD"
KOLO -> 18
......................................................................
Igralište
DOMAĆIN
- GOST
__datum____sati_
---------------------------------------------------------------------ZAGREB-VRAPČE

VRAPČE

- VRBOVEC

28.02.2009 15.00

NOVALJA

NOVALJA

- HAŠK

01.03.2009 15.00

VELIKA GORICA

RADNIK

- GROBNIČAN

28.02.2009 15.00

PULA-ALDO DROZINA

ISTRA

- NEHAJ

28.02.2009 15.00

LABIN

RUDAR

- LUČKO

28.02.2009 15.00

SAMOBOR

SAMOBOR

- JADRAN

28.02.2009 15.00

RIJEKA

ORIJENT

- POLET B

28.02.2009 15.00

ZAGREB-OBOJ

MAKSIMIR

- ROVINJ

28.02.2009 15.00

MEDULIN
MEDULIN
- RUDEŠ
28.02.2009 15.00
******************************************************************

•
•
•

•
•

Provjerite liječničke preglede, igrače koji su Vam pristigli a vezano za disciplinske
mjere.
Utakmicu organizirajte prema Propozicijama, sa dovoljnim brojem redara, dovoljnim
brojem pobirača lopti i sa 4 nosača nosila.
Skrenite pozornost snimateljima da uključe vrijeme tijekom snimanja, da su dužni
snimati od izlaska momčadi i sudaca na teren pa do izlaska sa terena t.j. ulaska u
svlačionice.
Dobili ste obrazac odbrojavanje i molim da ga se svi pridržavate.
Izvršavajte svoje obveze (financijske) prema savezu i službenim osobama na
vrijeme. Rok plaćanja je 15 dana, toleriramo 30 dana. Klub koji nakon toga
bude suspendiran, podliježe disciplinskom pravilniku (zanemarivanje
obveza) i biti će kažnjen a to nije potrebno.

RASPORED

UTAKMICA

ČETVRTA HNL SREDIŠTE podskupina "A"

KOLO -> 16.
......................................................................
Igralište
DOMAĆIN
- GOST
__datum____sati_
---------------------------------------------------------------------ZAGREB-SAVICA

ZET

- ILOVAC

28.02.2009 15.00

KLANJEC

KLANJEC

- OGULIN

01.03.2009 15.00

POZNANOVEC

INKOP

- TRNJE

01.03.2009 15.00

ZG-VEPRINEČKA

TREŠNJEVKA

- KUSTOŠIJA

28.02.2009 15.00

NK KUSTOŠIJA

SLOGA-GREDELJ - MLADOST Z

01.03.2009 15.00

ŠRC MAKSIMIR

TEKSTILAC-RAV.- TONDACH

28.02.2009 15.00

ŠRC GRANA-KLAKA

DUBRAVA

28.02.2009 15.00

- ŠPANSKO

ZAGREB-STENJEVEC
PONIKVE
- ZAGOREC
28.02.2009 15.00
******************************************************************

•
•
•

•
•

Provjerite liječničke preglede, igrače koji su Vam pristigli a vezano za disciplinske
mjere.
Utakmicu organizirajte prema Propozicijama, sa dovoljnim brojem redara, dovoljnim
brojem pobirača lopti i sa 4 nosača nosila.
Skrenite pozornost snimateljima da uključe vrijeme tijekom snimanja, da su dužni
snimati od izlaska momčadi i sudaca na teren pa do izlaska sa terena t.j. ulaska u
svlačionice.
Dobili ste obrazac odbrojavanje i molim da ga se svi pridržavate.
Izvršavajte svoje obveze (financijske) prema savezu i službenim osobama na
vrijeme. Rok plaćanja je 15 dana, toleriramo 30 dana. Klub koji nakon toga
bude suspendiran, podliježe disciplinskom pravilniku (zanemarivanje
obveza) i biti će kažnjen a to nije potrebno.

DOPUNA PROPOZICIJA
NATJECANJA ZA NOGOMETNO PRVENSTVO
MLADEŽI HNS-a Središte Zagreb
za natjecateljsku 2008/2009. godinu
Sukladno Članku 2. , Članku 43. te Članku 46. Propozicija natjecanja mladeži
Središta , objavljeno u GLASNIKU HNS broj : 36 od 14.08.2008. godine
OBJAVLJUJE SE dopuna članka 2. i 43.

Sastav lige:
DOPUNA - Članak 2.
Lige mladeži Središta Zagreb sukladno redovnom natjecanju natjecateljske godine 2008/2009, te
objavljenom rasporedima natjecanja.
DOPUNA _Članak 43.
PRVA nogometna liga Središte Zagreb (JUNIORI + KADETI)
Prvaci liga su prvoplasirane momčadi i dobivaju pehar u trajno vlasništvo od HNS Središta
Zagreb.
Pobjednik PRVE NL SREDIŠTE ZAGREB u kategoriji juniora sudjeluje na završnom
natjecanju HNS-a.
Pobjednik PRVE NL SREDIŠTE ZAGREB u kategoriji kadeta sudjeluje na završnom natjecanju
HNS-a.
Pravo popune sa klubovima iz PRVE nogometne lige Središta Zagreb u nogometnu ligu mladeži
HNS-a (1. HNL, koju vodi Udruga 1. HNL) odreñuju se Propozicijama Udruge i odlukama IO
HNS-a.
Klub van konkurencije ne ulazi u završnu tablicu na kraju natjecateljske godine, te time ne može
biti prvak lige i ne sudjeluje na završnom natjecanju HNS-a.
Kriterij boljeg plasmana je zbroja osvojenih bodova juniora i kadeta, ukoliko se radi o dvije ili
više momčadi koje imaju jednak zbroj bodova, bolji plasman ostvarila je momčad kojima kadeti
imaju veći broj bodova.
a) Prva nogometna liga Središta Zagreb u natjecateljskoj 2009/2010 godini imati će 16
klubova (liga juniora 16 klubova, liga kadeta 16 klubova);
b) Iz PRVE NL Središte Zagreb obavezno ispadaju 2 (dva) posljednje plasirana kluba po
kriteriju plasmana;
c) Iznimno iz PRVE NL Središte Zagreb ispada i više posljednjih plasiranih klubova po
kriteriju plasmana, ako iz 1. HNL HNS-a (koju vodi Udruga 1. HNL) ispadnu klubovi koji
pripadaju HNS Središtu Zagreb;
d) Popuna PRVE NL Središte Zagreb vrši se sa najbolje plasirana kluba po kriteriju plasmana
iz DRUGE NL Središte Zagreb po slijedećem:
 Dva (2) kluba 2. NL Središta Zagreb popunjava ligu ako ispadaju dva (2)
kluba iz 1. NL Središte Zagreb
 Dva (2) kluba 2. NL Središta Zagreb popunjava ligu ako trebaju ispasti tri (3)
kluba iz 1. NL Središte Zagreb

 Jedan (1) kluba 2. NL Središta Zagreb popunjava ligu ako trebaju ispasti
četiri (4) i više kluba iz 1. NL Središte Zagreb
e) Ako u 1. NL Središte Zagreb dolazi klub koji već ima momčad u natjecanju (van
konkurencije), u tom slučaju momčad zamjenjuje mjesto momčadi van konkurencije, a druga
momčad kluba provodi svoje natjecanje u 2. NL Središte Zagreb, ispada u niži rang.
DRUGA nogometna liga Središte Zagreb (JUNIORI + KADETI)
Prvaci liga su prvoplasirane momčadi i dobivaju pehar u trajno vlasništvo od HNS-a.
Kriterij boljeg plasmana je zbroja osvojenih bodova juniora i kadeta, ukoliko se radi o dvije ili
više momčadi koje imaju jednak zbroj bodova, bolji plasman ostvarila je momčad kojima kadeti
imaju veći broj bodova.
a) Druga nogometna liga Središta Zagreb u natjecateljskoj 2009/2010 godini imati će 14
klubova (liga juniora 14 klubova, liga kadeta 14 klubova);
b) Klubovi DRUGE NL Središte Zagreb i to najbolje plasirani klubovi po kriteriju plasmana
popunjavaju PRVU NL Središte Zagreb po slijedećem:
 Dva (2) kluba 2. NL Središta Zagreb popunjava višu ligu ako ispadaju dva (2)
kluba iz 1. NL Središte Zagreb.
 Dva (2) kluba 2. NL Središta Zagreb popunjava višu ligu ako trebaju ispasti
tri (3) kluba iz 1. NL Središte Zagreb.
 Jedan (1) kluba 2. NL Središta Zagreb popunjava višu ligu ako trebaju ispasti
četiri (4) i više kluba iz 1. NL Središte Zagreb.
c) Iz DRUGE NL Središte Zagreb obavezno ispadaju 2 (dva) posljednje plasirana kluba po
kriteriju plasmana;
d) Iznimno iz DRUGE NL Središte Zagreb ispada i više posljednjih plasiranih klubova po
kriteriju plasmana, ako iz PRVE NL Središte Zagreb ispadne više od dva kluba;
e) Popuna DRUGE NL Središte Zagreb vrši se sa najbolje plasirana kluba po kriteriju
plasmana iz TREĆE NL Središte Zagreb po slijedećem:
 Dva (2) kluba 3. NL Središta Zagreb popunjava ligu ako ispadaju dva (2)
kluba iz 2. NL Središte Zagreb.
 Dva (2) kluba 3. NL Središta Zagreb popunjava ligu ako trebaju ispasti tri (3)
kluba iz 2. NL Središte Zagreb.
 Jedan (1) kluba 3. NL Središta Zagreb popunjava ligu ako trebaju ispasti
četiri (4) i više kluba iz 2. NL Središte Zagreb.
TREĆA nogometna liga Središte Zagreb (JUNIORI + KADETI)
Prvaci liga su prvoplasirane momčadi i dobivaju pehar u trajno vlasništvo od HNS-a.
Kriterij boljeg plasmana je zbroja osvojenih bodova juniora i kadeta, ukoliko se radi o dvije ili
više momčadi koje imaju jednak zbroj bodova, bolji plasman ostvarila je momčad kojima kadeti
imaju veći broj bodova.
a) Treća nogometna liga Središta Zagreb u natjecateljskoj 2009/2010 godini može imati do
14 klubova (liga juniora do 14 klubova, liga kadeta do 14 klubova);
b) Klubovi TREĆE NL Središte Zagreb i to najbolje plasirani klubovi po kriteriju plasmana
popunjavaju DRUGU NL Središte Zagreb po slijedećem:
 Dva (2) kluba 3. NL Središta Zagreb popunjava višu ligu ako ispadaju dva (2)
kluba iz 2. NL Središte Zagreb.
 Dva (2) kluba 3. NL Središta Zagreb popunjava višu ligu ako trebaju ispasti
tri (3) kluba iz 2. NL Središte Zagreb.
 Jedan (1) kluba 3. NL Središta Zagreb popunjava višu ligu ako trebaju ispasti
četiri (4) i više kluba iz 2. NL Središte Zagreb.

c) Popuna TREĆE NL Središte Zagreb (do 14 klubova) vrši se po slijedećem:
 Obavezno ulaze novi klubovi čiji su seniori ostvarili plasman u 3. HNL
Središte Zagreb , a u redovnom natjecanju mladeži nisu imali svoje klubove u
natjecanju mladeži Središta Zagreb (klubovi 4. HNL Središte podskupina
„B“).
 Obavezno ulaze novi klubovi čiji su seniori ostvarili plasman u 4. HNL
Središte Zagreb podskupina „A“, a u redovnom natjecanju mladeži nisu imali
svoje klubove u natjecanju mladeži Središta Zagreb (klubovi ZNS-a, ŽNS
Karlovački, ŽNS Krapinsko zagorski).
 Glede propusnosti liga Središta Zagreb sa ligama ŽNS-a, popuna TREĆE NL
Središta Zagreb vrši se sa:
a) Jednim klubom iz meñusobnog natjecanja koje provodi Zagrebački
županijski nog. savez i Sisačko moslavački nog savez. Ukoliko ima
prostora za popuno ligu Središta do 14 klubova ulaze oba kluba
navedenih županijskih saveza.
b) Jednim klubom iz meñusobnog natjecanja koje provodi ZNS,
Karlovački županijski nog. savez i Krapinsko zagorski županijski nog.
savez.
Klubovi pod a) i b) moraju imati preporuku županijskog nogometnog
saveza da se uvrste u redovno natjecanje Središta Zagreb.
d) Iz TREĆE NL Središte Zagreb ispada:
 Svi najslabiji klubovi po kriteriju plasmana čiji su seniori ispali iz 4. HNL
Središte Zagreb podskupina“A“ i iz 3. HNL čiji seniori ulaze u 4. HNL
Središte Zagreb podskupina „B“
 Klubovi sa slabim stručno pedagoškim radom, a koji se ne moraju natjecati u
Središtu Zagreb.
POSEBNE ODREDBE:
U istom rangu natjecanja ne može se natjecati dva ista kluba tj. prijavljena prva i prijavljena druga
momčad u natjecanju HNS Središta Zagreb, bez obzira na ostvaren plasman tijekom sezone. Druge
momčadi podliježu uvrštavanju u niži rang u slučaju ispadanja prvih prijavljenih momčadi.
Klubovi mladeži koji se natječu u Središtu Zagreb, a nisu obvezni se natjecati u Središtu Zagreb
svoj status ostvaruju samo za jednu natjecateljsku godinu. Za slijedeću natjecateljsku godinu
ulaze klubovi na temelju ostvarenog plasmana, i to u slučajevima samo ako ima slobodnih mjesta u
ligama središta i ako imaju pismeni pristanak i preporuku svog županijskog nogometnog saveza da
se natječu u Središtu Zagreb.
PRVA LIGA PIONIRA (mlañi pioniri + pioniri)
Prvaci liga su prvoplasirane momčadi i dobivaju pehar u trajno vlasništvo od HNS-a Središta
Zagreb.
Prvak lige pionira sudjeluje na završnici natjecanja HNS-a.
Kriterij boljeg plasmana je zbroja osvojenih bodova mlañih pionira i pionira, ukoliko se radi o
dvije ili više momčadi koje imaju jednak zbroj bodova, bolji plasman ostvarila je momčad kojima
mlañi pioniri imaju veći broj bodova.
Ligu napuštaju dva najlošije plasirana klub po kriteriju plasmana.
Liga se popunjava sa dva (2) prvoplasirana kluba kroz kvalifikacije i to prijavljenog kluba NSŽ
Karlovačke, NSŽ Krapinsko-zagorske, NSŽ Sisačko-moslavačke, NSŽ zagrebačke i ZNS-a.

Napomena: Eventualnom reorganizacijom sustava natjecanja mladeži na prvoj razini natjecanja
HNS-a, ovaj dopunski članak 43 HNS Središta Zagreb biti će podložan reorganizaciji sustava
natjecanja na razini koje provodi Središte Zagreb.
Dopuna propozicija stupa na snagu prije početka proljetnog dijela natjecanja i primijenit će se za
natjecateljsku godinu 2009/2010.

Povjerenik za natjecanje mladeži
HNS Središte Zagreb
Božidar Jureković s.r.

