
Temeljem članka 24.Statuta NSZŽ-e Izvršni odbor na svojoj 25.sjednici održanoj u 

Samoboru  16.ožujka 2001.godine donio je: 

 

KRITERIJE ZA OCJENJIVANJE FAIR PLAY MOMČADI 

 

1.  Ocjenjivanje najdiscipliniranije momčadi obavlja se sukladno Propozicijama natjecanja 

   JŽNL-e, Propozicijama natjecanja  I ŽNL-e i Propozicijama natjecanja za mlađe uzraste  

   NSZŽ-e. 

 

2.  Ocjena se donosi na završetku natjecateljske godine na temelju zbroja bodova i konačne 

   tablice za svaku ligu i kategoriju. 

 

3.  Bodovi se utvrđuju za igrače, momčadi i športske djelatnike iz klubova prema službenim 

   podacima iz zapisnika utakmice, izvještaja delegata i odluka disciplinskog suca. 

 

4.  Kriteriji za ocjenjivanje 

4/1.  Ako igraču bude izrečena disciplinska mjera : 

     -javna opomena      2 boda 

     -ISKLJUČENJA :      

     a) zbog dvije javne opomene    3 boda    

     b) zabrana igranja do 3 utakmice   4 boda 

     c) zabrana igranja od 4.do 6.utakmica   6 bodova 

     d) zabrana igranja preko 6.utakmica   8 bodova 

     e) za vremensku kaznu od 1. do 3.mjeseca  6 bodova 

     f) za  vremensku kaznu preko 3 mje. do 12mj. 8 bodova 

     g) za vremensku kaznu preko 12.mj.               12 bodova 

 

4/2.  Ako sportskom djelatniku (predstavniku kluba, članu uprave kluba, treneru, redaru i dr.) 

      bude izrečena disciplinska kazna : 

      -opomena ili ukor       2 boda 

      -udaljavanja terena za igru, za vremensku kaznu: 

       -od 1.do 3.mjeseca       6 bodova 

 -preko 3.mjeseca do 12.mjeseci     8 bodova 

 -preko 12.mjeseci                12 bodova 

 

4/3.  Momčad koja izazove prekid utakmice (prema visini disciplinske kazne):od 10 do 20 bod. 

 

5.  Ako momčad neopravdano ne nastupi na prvenstvenoj utakmici : 10 bodova. 

6.  Konačnu tablicu uspješnosti za pojedine momčadi izrađuje vodstvo natjecanja svake lige. 

7.  Momčad koja na konačnoj listi ima najmanje negativnih bodova proglasit će se za  

najdiscipliniranijom momčad natjecateljske sezone. 

8.  Kod utvrđivanja tablica uspješnosti, za prvenstvenu sezonu 2000-2001.u obzir se uzima  

  tablica uspješnosti iz jesenskog dijela prvenstva. 

9.  Ovi Kriteriji za ocjenjivanje fair play momčadi stupaju na snagu danom donošenja. 

 

 

  

Zagreb 16.ožujka  2001.godine     Predsjednik: 

         Ivan Brleković dipl.iur.    


