Temeljem članka 21. alineje 6. a u svezi članka 10. alineja 4. Statuta Nogometnog saveza
Zagrebačke Županije, članka 4. i 5. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS, Skupština
Nogometnog saveza Zagrebačke Županije na svojoj sjednici održanoj 08.lipnja 2006. godine
donijela je

ODLUKU
O SUSTAVU NATJECANJA NSZŽ
Opće odredbe
Članak 1.
Natjecanje u sezoni 2006/2007. sastoji se od natjecanja seniora i mlađih uzrasta nogometnih
klubova sa područja Zagrebačke županije..
Članak 2.
Natjecanje organiziraju i vode tijela NSZŽ i NS u ligama dvokružnim ,trokružnim i
četverokružnim bod sustavom po načelu svaki sa svakim, jednom kao domačin, jednom kao gost
kroz dvije polusezone , jesensku i proljetnu, kao i doigravanjem(play off i play aut)
Sustav organiziranje natjecanja uređuje se propozicjama natjecanja po ligama i uzrastima.
Propozicijama natjecanja utvrdit će se tijela za organiziranje i vođenje natjecanja po
skupinama.

SENIORI
Članak 3.
Natjecanje seniora odvija se u tri stupnja:
I

Jedinstvena Županijska nogometna liga sa 16 klubova

II

I ŽNL Natjecanje u sezoni 2006/2007. odvija se u dvije skupine I ŽNL-e
 Skupina ISTOK – 16 klubova (NS Velika Gorica, NS Vrbovec, NS, Sveti Ivan Zelina,
NS Dugo Selo, NS Križ
 Skupina ZAPAD – 14 klubova (NS Jastrebarsko, NS Samobor, NS Zaprešić

III II ŽNL Natjecanje seniora u sezoni 2006/2007 odvija se u 3 skupina II ŽNL u , a broj
klubova ovisi o višim stupnjevima natjecana I prijavama za natjecanje.
 I SKUPINA NS SAMOBOR, NS ZAPREŠIĆ, NS JASTREBARSKO
 II SKUPINA NS KRIŽ , NS VRBOVEC
 III SKUPINA NS VELIKA GORICA, NS SVETI IVAN ZELINA, NS DUGO SELO
-raspored klubova po skupinama utvrdit će IO NSZŽ-e najkasnije 30 dana prije početka
natjecateljske sezone.
Sastav nogometnih klubova po skupinama je sastavni dio ove Odluke.
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JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
Članak 4.
JŽNL je jedinstvena liga za cijelo područèje NSZŽ, a sastavljena je od klubova
JŽNL-e i klubova koji su izgubili status III HNL te klubova dvije skupina 1. ŽNL. Koji su
ostvarili plasman da liga broji 16 klubova
Članak 5.
JŽNL -u ograniziraju i vode tijela IO NSZŽ-e sukladno Propozicijama za ovaj stupanj
natjecanja.
Članak 6.
Za sudjelovanje u natjecanju JŽNL klubovi moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
A/ seniori,junior ili kadeti i dvije momčadi mlađih uzrasta na dan završetka sezone 2005/2006.
-momčadi kadeta obvezno sudjeluju u natjecanju CUP-a NSZŽ sukladno propozicjama
koje donosi IO NSZŽ-e
B/ 3 trenera "B" licence HNS, te 2 trenera "C" licence HNS-a
C/
Igralište minimalnih dimenzija 98x62, travnato sa punom ogradom
visine
minimalno 1,60 metara sa vanjske strane terena za igru ,te posebni zaštitini prolaz za igrače i
službene osobe od svlačionica do igrališta minimalne visine 1,80 metara.
U sastavu igrališta klub mora imati :
-tri svlačionice ,svaka za najmanje 18 osoba
-kupaonice sa toplom vodom sa najmanje 4 tuša te sanitarni čvor odovojen od publike
- prostoriju za pisanje zapisnika
-natkrivene kabine za igrače i službene osobe dvije za po 12 osoba i jedna za dvije osobe.
-pomočni teren za stalnu aktivnost,poligon za vježbanje i obuku mlađih uzrasta
-dovoljno športske opreme i rekvizita te ostalih priručnih pomagala
-prostoriju s tušem za suce
D/ klub je dužan 8 dana prije poèetka natjecanja uplatiti na žiro račun NSZŽ novčani iznos
za kotizaciju.
Članak 7
Prvak JŽNL-e sukladno odluci HNS napreduje u viši rang/IV HNL/ a iz lige ispada
posljednjeplasirani klub odnosno dva i više ukoliko iz IV HNL ispadnu klubovi sa područja
NSZŽ. JŽNL se popunjava od sezone 2007/08 sa dva prvaka 1. ŽNL-a/iznimno
drugoplasiranim klubom koji ispunjavaju uvjete,ukoliko prvak ne ispunjava uvjete/
Članak 8.
Propozicije natjecanja za sezonu 2006/2007 donijeti će IO NSZŽ najkasnije do 10.07.2006.
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I ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
Članak 9.
I ŽNL-u organizira i vodi IO NSZŽ putem tijela koje imenuje
 ZAPAD broji 14 klubova NS SAMOBOR, NS ZAPREŠIĆ, NS JASTREBARSKO
 ISTOK broji 16 klubova NS VRBOVEC,NS KRIŽ, NS DUGO SELO,NS SVETI IVAN
ZELINA, NS VELIKA GORICA
Članak 10.
I ŽNL-a sastavljena je po skupinama od dosadašnjih klubova I ŽNL-e i prvaka odnosno
doprvaka drugih ŽNL-a za sezonu 2005/2006.(onoliko klubova koliko je potrebno da I ŽNL-a
ISTOK broji 16 klubova , a prva ŽNL-a ZAPAD broji 14 klubova
Članak 11.
Uvjeti za natjecanje u I ŽNL u sezoni 2006/2007 su:
1 Pioniri ,juniori ili kadeti i seniori u stalnom natjecanju
2. Tri treneai "C" kategorije
3. Nogometno igralište dimenzija min 90x60 m, s punom unutarnjom ogradom visine najmanje
1,40 metara
4. Prijava za natjecanje do 01.07. tekuće godine sa uplačenom kotizacijom za natjecanje
5. Dvije svlačionice za najmanje 18 igrača sa pripadajučim kupaonicama sa 4 tuša
6. Odgovarajuču prostorju za pisanje zapisnika i svlačionicu sa 1 tušem za suce
7. Izmirene sve obveze iz prethodnog natjecanja i osigurana novčana sredstva za natjecanje
8. Plasman u odgovarajučem stupnju natjecanja.
9.Zaštitne dvije kabine za 12 igraèa i jedna za delegata
10.Zaštitni prolaz za igrače i službene osobe za ulaz izlaz sa terena visine min 1,80 m
Članak 12
Prvaci skupina I ŽNL u sezoni 2006/2007 stječu pravo napredovanja u JŽNL. Iz svake
skupine I ŽNL-e ispada obavezno onoliko klubova da bi se prvaci odnosno drugoplasirani klub II
ŽNL (JASTREBARSKO,SAMOBOR,ZAPREŠIĆ) stekli pravo igranja u I ŽNL-ama .(ISTOK i
ZAPAD).
Članak 13.
Propozicije za natjecanje za sezonu 2006/2007. donijeti će IO NSZŽ-e do 10.07.2006.
II ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
Članak 14.
Natjecanje seniora odvijati æe se u 3 skupine
Članak 15.
Raspored klubova po skupinama II ŽNL-e odredit će IO NSZŽ-e
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Članak 16.
II ŽNL organiziraju i vode NS po skupinama naizmjenično po zaključku IO NSZŽ-e.
Vodsta natjecanja svake skupine dužna su najmanje dva puta godišnje podnijeti pismeno
izvješče IO NSZŽ-e.
Članak 17.
Klubovi su za sudjelovanje u natjecanju dužni osigurati minimalne uvjete:
-seniori i najmanje jednu momčad mlađih uzrasnih kategorija u redovnom natjecanju
-dvije svlačionice za najmanije 18 igrača sa pripadajučim kupaonicama sa 4 tuša
-teren za igru travnati ograđen i sa kabinama za igraće i službene osobe
-dva trenera sa dozvolom "C"
-novčana sredstva za uredno podmirenje obveza iz natjecanja.
Članak 18.
Prvaci tri II ŽNL-e kao i drugoplasirani klub II ŽNL-e (JASTREBARSKO,SAMOBOR
,ZAPREŠIĆ)I koji ispunjavaju uvjete I ŽNL direktno ulaze u I ŽNL prema teritorijalnoj
pripadnosti.
Članak 19.
Propozicije natjecanja donose NS-a koja vode natjecanja, a njima će se urediti pobliže i
ostala pitanja sukladno ovoj odluci. Propozicije se donose najkasnije trideset dana prije početka
natjecateljske godine uz odobrenje IO NSZŽ-e.
NATJECANJE MLAÐIH UZRASTA
Članak 20.
Temeljem odluke o sustavu natjecanja HNS natjecanje pionirskih i momčadi početnika
I ,II,III i IV HNL organizira i vodi NSZŽ.
Propozicije natjecanja ,raspored momčadi po skupinama i rukovodstva natjecanja utvrditi će
IO NSZŽ.
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Članak 21.
Natjecanje mlađih uzrasnih kategorija/ početnici, pionori,kadeti,juniori/JŽNL organiziraju i
vode tijela NSZŽ.Propozicje natjecanja ,raspored momčadi po skupinama i vodstva natjecanja
utvrdit će IO NSZŽ-e. najkasnije do 10 .07.2006.
Članak 22.
Natjecanje mlađih uzrasnih kategorija I i II ŽNL pioniri i juniori vode tijela za natjecanje NS
po odluci IO NSZŽ, sukladno Propozicjama natjecanja mladeži NSZŽ-e..
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Izmjene idopune ove odluke,obavljaju se na način po postupku predviđenim za njezino donošenje
Članak 24.
Ovom odlukom o sustavu natjecanja na području NSZŽ prestaje važiti odluka od
22.02.2005.
Članak 25.
Za tumačenje odredbi iz ove odluke ovlašæuje se IO NSZŽ.
Članak 26.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
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