SLUŽBENO GLASILO NOGOMETNOG SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Broj 020/22

DATUM: 06.07.2022.

SADRŽAJ:
•
•
•
•
•
•

RASPORED PRED KOLA CUP-a SENIORI
POZIVI ZA PLENUM KLUBOVA NSZŽ-e
SASTAV LIGA SENIORA NSZŽ-e
ODLUKE IO
PROPOZICIJE NATJECANJA SENIORA I MLADEŽI
PROPOZICIJE NATJECANJA LIGA “U-8 i U-9” i “U-10 i
U-11” HNS-a

Izdaje: Nogometni savez Zagrebačke županije
10410 Velika Gorica, Marina Getaldića 3
e-mail nszz@nszz.hr : stjepan.basic@nszz.hr: dalibor.meic@nszz.hr

Žiro račun: ERSTE HR3424020061100940298
Z.B. HR2423600001101356853 OIB: 69439244113

Telefon: +385 1 6528 173
Fax:
+385 1 6528 183
Uređuje: tajnik NSZŽ-e Mladen Žugec

RASPORED
Pred kola CUP-a NSZŽ-e - seniori
Koje se igraju 20/21 .08. sa početkom u 18:00 sati
1.

Zdenci Brdovečki

NK VATROGASAC

GNK TIGAR SVETA NEDELJA

Nedelja ,21.08.2022. u 18:00
2.

Vezišče
NK MILKA TRNINA

NK ZELINA

Subota , 20.08.2022. u 18:00
3.

Vukovina
NK BAN JELAČIĆ

ŠNM NK NAFTAŠ IVANIĆ

Subota , 20.08.2022. u 18:00
4.

Rugvica
NK RUGVICA SAVA 1978

NK MRACLIN

Subota , 20.08.2022. u 18:00
5.

Bedenica
NK STRMEC

NK GRADIĆI

Nedelja ,21.08.2022. u 18:00
6.

Gaj
NK GAJ

NK CROATIA -Hrastje

Nedelja ,21.08.2022. u 18:00
7.

Buševec
NK POLET

NK SUTLA LADUČ

Nedelja ,21.08.2022. u 18:00

SLOBODNI U PREDKOLU su se slijedeći klubovi :
NK KURILOVEC, NK DUGO SELO , NK VRBOVEC , NK BISTRA, NK LUKAVEC, NK SAMOBOR, NK SAVA STRMEC

Povjerenik za suđenje
Dejan Budić v.r

Povjerenik za natjecanje
Dalibor Meić v.r

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Marina Getaldića 3 , 10 410 Velika Gorica
tel/ 6528-173,
fax; ; 6528-183

POZIV
ZA PLENUM KLUBOVA NSZŽ-e KOJI ĆE SE ODRŽATI PREMA SLIJEDEĆEM
RASPOREDU :
KLUBOVI JŽNL-e - PLENUM ĆE SE ODRŽATI
11.07.2022. (PONEDJELJAK) u Mladini (Jastrebarsko)sa početkom
u 18:00 sati .
*******************************************************
I ŽNL-a ISTOK - 12.07.2022.(UTORAK) u Turopolju
(Igralište NK TUROPOLJE ) sa početkom u 18:00 sati.
*******************************************************
I ŽNL-a ZAPAD -15.07.2022. (PETAK ) u
Novakima (igralište NK NOVAKI)sa početkom u 18:00 sati.
*******************************************************
II ŽNL-a ISTOK - 13.07.2022.(SRIJEDA) u Gradec
(Igralište NK SLOBODA ) sa početkom u 18:00 sati.
********************************************************
II ŽNL-a ZAPAD -14.07.2022. (ČETVRTAK ) u
Pojatnu (igralište NK CROATIA)sa početkom u 18:00 sati.
Za PLENUME klubova se predlaže se slijedeći dnevni red:
1. Izvješće povjerenika za sezonu

2021/22

2. Pripreme za sezonu – jesen 2022/23
-Izvlačenje natjecateljskih brojeva
3 . Raznoliko
Velika Gorica, 03. lipanj 2022.
Tajnik NSZŽ-e
Mladen Žugec v.r.

Predsjednik komisije za natjecanje
Željko Mihalj v.r.

Nogometni savez Zagrebačke Županije
Marina Getaldića 3 , 10 410 VELIKA GORICA
fax 6528-183 , tel 6528 173

SASTAV LIGA NSZŽ ZA SEZONU 2022/23-SENIORI
JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA LIGA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BAN JELAČIĆ -Vukovina
BREGANA
DINAMO -Jakovlje
JASKA -VINOGRQDAR
KLAS – Mičevec
KLOKOČEVAC
LOMNICA
MLADOST -Obrezina
MEŠTRICA
POLET -Buševec
RAKOV POTOK
SLOGA -Križ
STRMEC - Bedenica
TUROPOLJAC -Kuče
VATROGASAC – Zdenci
ZRINSKI-Farkaševac

*****************************************************************
PRVA ŽUPANIJSKA LIGA "ZAPAD"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BSK -Brdovec
DINAMO-Okić
JAMNICA
KRAŠIĆ
MLADOST – Klinča Sela
MLADOST – Kraj Donji
MLADOST-Luka
NOVAKI
PUŠČA
SAMOBORSKI OTOK
SAVA -Drenje
SAVSKI MAROF
SLOGA SU-ZA
VRH

PRVA ŽUPANIJSKA LIGA "ISTOK"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BAN JELAČIĆ -Banovo
BRCKO -Brckovljani
BUNA – Mala Buna
DINAMO HIDREL –Novo Čiće
DUBRAVA
GAJ
KLOŠTAR
KUPA
LONJA -Lonjica
MILKA TRNINA
POSAVEC -Orle
RAKOVEC
TUROPOLJE
VATROGASAC -Kobilić

DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA "ZAPAD"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BESTOVJE
CROATIA -Pojatno
DONJA KUPČINA
KUPINEC
PRIBIĆ
SVETA JANA
ZDENČINA

Tajnik NSZŽ-e
Mladen Žugec v.r.

DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA "ISTOK"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CROATIA – Nova Kapela
DONJA ZELINA
FARKAŠ -Farkaševac
GRANIČAR -Tučenik
MLADOST - Brezine
MLADOST-Obedišče
OSTRNA
SLOBODA - Gradec
ŽABNICA
ZVEKOVAC

Predsjednik komisije za natjecanje
Željko Mihalj v.r.

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Marina Getaldića 3, 10 410 Velika Gorica
I O na 04.sjednici održanoj 30.06.2022. u Velikoj Gorici :

ZADAĆE DO POČETKA NATJECATELJSKE SEZONE
JESEN 2022/2023
1.

Pregledati komisijski uvjete klubova koji su napredovali u JŽNL-u i I ŽNL-e
izdati rješenja
- ustrojiti evidenciju klubova po ligama
Rok :do 01.08.2022. (Komisija za pregled uvjeta natjecanja)

2. Objaviti propozicije natjecanja, sastave liga ,kalendar natjecanja(prvenstva ,cup
seniori ,juniori i kadeti) financijske odluke (dugovanja klubova iz prethodne

sezone) i ostale odluke.

– imenovati vodstva natjecanja do 30.06. 2022. (IO NSZŽ-e)
– usvojiti listu delegata 1, 2, 3, do 30.06. 2022. (IO NSZŽ-e)
– usvojiti liste delegata NSZŽ-e do 30.06.2022. (IO NSZŽ-e)
3. Održati plenume klubova JŽNL-e i I ŽNL-a , II ŽNL-a
Rok: 01. – 20 . 08. 2022. (Komisija za natjecanje)
4

Održati edukaciju službenih osoba:
predstavnika klubova po ligama (do 20.08. 2022.) (Komisija za natjecanje)
-

delegata JŽNL-e ( 15 - 25. 08. ) (povjerenik za natjecanje)
delegata I ŽNL-a i II ŽNL-a ( 15.08.-25.08 (povjerenici za natjecanje)
polaganje sudačkih normi (20. 08. JŽNL-a, -25. 08. I ŽNL-a i II ŽNL
Popravni za sve suce 20. 09. 2022. (Komisija za suđenje)

5. Sastanak vodstva JŽNL-e i I ŽNL-a i II ŽNL-a

Rok : 20. 08.2022. (tajnik NSZŽ-e)

6. Sastanak svih disciplinskih sudaca NSZŽ-e Rok: 24.08.2022. (tajnik NSZŽ-e)
7. Izdavanje dozvola za rad službenim osobama (trenerima, predstavnicima klubova, medicinskom osoblju ) u
tijeku osmog mjeseca- najkasnije osam dana prije početka prvenstva (Instruktor NSZŽ-e)
8. Objaviti raspored utakmica za prva dva kola JŽNL-e i I ŽNL-a do 20.08.(tajnik NSZŽ-e)
9. Izdati račune za kotizaciju i provjeriti naplatu (osam dana prije početka prvenstva);tajnik NSZŽ-e
10.

Informirati IO NSZŽ-e o obavljenim pripremama za početak natjecateljske sezone 2022/23. do 01.09.2022.
(Predsjednik komisije za natjecanje)

Zagreb , lipanj 2022.

Tajnik NSZŽ-e
Mladen Žugec v.r.

Predsjednik NSZŽ-e
Nenad Črnko v.r.

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Velika Gorica, Marina Getaldića 3

KALENDARA NATJECANJA – JESEN
2022/2023. godine
SENIORI JŽNL- a ; I ŽNL-e ZAPAD i ISTOK
kolo
kolo
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

datum
JŽNL-a
27./28.08
31. 08.
03./04. 09
10./11. 09.
14. 09 .
17/18.09.
24./25. 09.
01/02.10.
08/09. 10.
15/16. 10.
22./23. 10.
29/30. 10.
05./06. 11.
12/13. 11.
19./20. 11.

srijeda

srijeda

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PRVE ŽNL-a
27./28. 08
03./04. 09
10./11. 09.
17/18. 09.
24./25. 09.
01/02. 10.
08/09. 10.
15/16. 10.
22./23. 10.
29/ 30. 10.
05./06. 11.
12/13. 11.
19./20. 11.

Prvenstvo 2. ŽNL-e zavisno o broju nogometnih klubova pojedinih liga počinju
Od 03/04.09. godine ili kasnije ovisno o kalendaru natjecanja središta u kojima se lige vode.
KUP NATJECANJA
SENIORI
Pred kolo

JUNIORI i PIONIRI

1. kolo

20/21.08.2022.godine
07.09. 2022.

1. kolo
2. kolo
3. kolo

20. 08.2022.
06. 09.2022.
13. 09.2022.

FINALE
KADETI

1. kolo
2. kolo
3.kolo
FINALE

28. 09. 2022.
21. 08. 2022
08. 09. 2022
14. 09. 2022
28. 09. 2022.

MLADEŽ
KADETI
Kadeti počinju jesenski dio prvenstva 03.09.2022. godine, završavaju 12.11.2022.
MLAĐI PIONIRI I PIONIRI
Mlađi pioniri i pioniri PRVE i DRUGE nogometne lige jesenski dio prvenstva
počinje 03.09.2022. godine, a završavaju 12.11.2022. godine.

POČETNICI ( limači) i Prstići nogometno prvenstvo počinje 03.09.2022. godine, a
završava 05.11.2022. godine.

Nogometno prvenstvo mladeži koje se vodi u organizaciji nogometnih središta
počinju i završavaju prema kalendaru natjecanja nogometnih središta.

Tajnik NSZŽ-e
Mladen Žugec v.r.

PREDSJEDNIK KOMISIJA ZA NATJECANJE NSZŽ-e
Željko Mihalj v.r.

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Velika Gorica, Martina Getaldića 3
Temeljem članka 38. Statuta NSZŽ-e Izvršni Odbor na 04 . sjednici održanoj 30.06.2022. imenovao je:

VODSTVO LIGA NSZŽ-e ZA SEZONU 2022 – 2023.
JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA LIGA ; PRVA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD ; PRVA ŽUPANIJSKA LIGA ISTOK

Povjerenik za natjecanje JŽNL-e, I ŽNL ISTOK , ZAPAD

Dalibor Meić

Zamjenik

Željko Mihalj

Povjerenik za suđenje
zamjenik
Disciplinski sudac
zamjenik
Povjerenik za mladež

Dejan Budić

DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD

Povjerenik za natjecanje
zamjenik
Povjerenik za suđenje
zamjenik
Disciplinski sudac
zamjenik

Milorad Krnetić

Neven Šimunić
Stjepan Petrac

Dalibor Meić

JASKA- SAMOBOR -ZAPREŠIĆ -

Dalibor Meić
Željko Mihalj

Dejan Budić
Milorad Krnetić

Neven Šimunić
Stjepan Petrac

DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA – ISTOK - VRBOVEC, KRIŽ, DUGO SELO , VELIKA GORICA

Povjerenik za natjecanje
Zamjenik
Povjerenik za suđenje
Zamjenik
Disciplinski sudac
zamjenik

Dalibor Meić
Željko Mihalj

Dejan Budić
Milorad Krnetić

Neven Šimunić
Stjepan Petrac

Odlukom IO NSZŽ-e lige seniora u sezoni 2022/23 vode se sjedišta NSZŽ-e , a druga ŽNL-a ZAPAD
financijski iz NS Zaprešić, druga ŽNL-a ISTOK financijski iz KRIŽA .

Tajnik NSZŽ
Mladen Žugec

Predsjednik NSZŽ:
Nenad Črnko v.r.

Nogometni savez Zagrebačke Županije
Na temelju čl.38. Statuta NSZŽ Izvršni odbor NSZŽ na svojoj 04.sjednici
Održanoj 30.06. 2022. donio je slijedeće:
F I N A N C I J S K E
O D L U K E
za sezonu 2022/23
I KOTIZACIJE

JŽNL

I ŽNL

II ŽNL

seniori
6 000,00 kn
4 000,OO kn
juniori
2 000,00 kn
2 000,00 kn
kadeti
2 000,00 kn
2 000 00 kn
pioniri
1 200,00 kn
1 200,00 kn
mlađi pion. 1 200,00 kn
1 200,00 kn
limači(počet) 600,00 kn
600,00 kn
prstići
600,00 kn
600.00 kn
mali nogom. 1 200,00 kn
veterani
1 600.00 kn NS koja vode natjecanja mogu
**********************************
II TAKSE
seniori
juniori kadeti pioniri
sudac
pom. sudac
delegat
liječnik
supervizor
I ŽNL
sudac
pom. sudac
delegat
liječnik
supervizor
II ŽNL
sudac
pom. sudac
delegat
liječnik
supervizor
JŽNL

350
300
300
250
300
300
250
250
250
250
250
200
200
200
200

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

150
100
150
150

kn
kn
kn
kn

150
100
150
120

kn
kn
kn
kn

150
80
120
120

kn
kn
kn
kn

150
100
150
150

kn
kn
kn
kn

150
100
150
120

kn
kn
kn
kn

120
80
120
100

kn
kn
kn
kn

150
100
150
150

kn
kn
kn
kn

150
100
150
120

kn
kn
kn
kn

120
80
120
100

kn
kn
kn
kn

3
2
2
1
1

000,00
000,00
000 00
200,00
200,00
600,00
600,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

svojom odlukom i manje !!
mlađi pioniri počet(limaći)
prstići
120 kn
100 kn
80 kn
120 kn
120 kn

MALI NOGOMET : sudac 150.00 kn, drugi sudac 150.00 kn, delegat 150.00 kn
VETERANI :
sudac 250.00 (kad sudi sam) , 200.00 kn sudac, pom. sudac 120.00 kn
(kad sude trojica) delegat 150.00 kn
III TAKSE NA ŽALBE
1.Odluke natjecanja

I
II
I
II

2.Odluke disciplinskog suca

stupanj
stupanj
stupanj
stupanj

3.Prigovor na registraciju igrača
4.Žalba na registraciju igrača
IV

DOZVOLE ZA RAD
1.Predstavnik kluba
2.Trener
3.Pomočni trener
4.Liječnik- fizioterapeut
5.Rukovoditelj osiguranja

JŽNL
250,oo kn
300,oo kn
200,oo kn
200,oo kn
200.00 kn

seniori
I ŽNL
200,oo
250,oo
150,oo
150,oo
-

300,00
700,00
300,00
800,00
200,00
500,00

kn
kn
kn
kn
kn
kn

mladež
kn
kn
kn
kn

150,oo
200.oo
150.oo
100,oo
-

kn ZA
kn SVE
kn
kn LIGE

V NOVČANE KAZNE
Javne opomene
isključenje
seniori, juniori, kadeti
SVE LIGE
50,OO kn
100,00 kn
NS-a se mogu odreći prihoda u korist klubova.
VI NAKNADE ZA PRIJEVOZ vlastiti auto -služb. osobe i čl. vodstva natjecanja
-delegat 2,00 kn po kilometru
-dva suca 1,67 kn po kilometru
(kad putuju zajedno )
-tri suca 2,00 kn po kilometru
(kad putuju zajedno )
- pojedinačno sudac 2,00 kn po kilometru (ako je delegiran sam iz mjesta
stanovanja )
VIII Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tajnik NSZŽ-e
Mladen Žugec v.r.

Predsjednik IO NSZŽ-e
Nenad Črnko s.r.

Temeljem članka 38., alineja 17. Statuta Nogometnog saveza Zagrebačke županije, članka 9. Pravilnika o nogometnim
natjecanjima Hrvatskog Nogometnog saveza i Odluke o sustavu natjecanja Nogometnog saveza Zagrebačke županije,
Izvršni odbor Skupštine NSZŽ na 04. sjednici održanoj 30.06. 2022. godine, donio je
PROPOZICIJE NATJECANJA
JEDINSTVENE ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE
za 2022/2023.god.
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Propozicijama natjecanja (u daljnjem tekstu: Propozicije) uređuju se pravila za provođenje natjecanja, uvjeti
pod kojima se odvija natjecanje, utvrđuju organi koji vode natjecanje, njihova prava i obveze, uređuju materijalna i
druga pitanja u svezi s natjecanjem.
II.

PRAVILA ZA PROVOĐENJE NATJECANJA

Članak 2.
Jedinstvena županijska nogometna liga (u daljem tekstu: JŽNL) u natjecateljskoj sezoni 2022/2023. sastoji se
od jedne skupine koja broji do 18 klubova.
Sastav klubova JŽNL-e sastavni je dio ovih propozicija.
Natjecanje organiziraju i vode tijela utvrđena člankom 23. ovih Propozicija.
Odluku o organizaciji vođenja donosi Izvršni odbor NSZŽ.
Sjedište rukovodstva natjecanja je u Velikoj Gorici, Marina Getaldića 3.
Članak 3.
Ukoliko seniorska momčad u natjecateljskoj sezoni 2022/2023. neopravdano ne nastupi na dvije prvenstvene
utakmice prestaje joj pravo natjecanja u JŽNL, a u slijedećoj natjecateljskoj sezoni može se natjecati u najnižem
stupnju natjecanja NSZŽ-e.
Kad se radi o momčadi mlađih kategorija, smatra se da je odustala samo momčad koja neopravdano nije
odigrala dvije utakmice te u takvom slučaju disciplinski odgovara klub, momčad koja je odustala i seniorska momčad.
Klubovi su obvezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanjima na području NSZŽ po odredbama
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i Odluke o sustavu natjecanja NSZŽ-e.
III.

UVJETI ZA ORGANIZIRANJE NATJECANJA

Članak 4.
Natjecanje se provodi u pravilu po sustavu liga dvostrukim bod sustavom kroz dvije sezone po sustavu svaki
sa svakim, jednom kao domaćin, jednom kao gost.
Raspored utakmica utvrđuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva klubova uz primjenu Bergerove tablice i to
najkasnije 20 dana prije kalendarom predviđenog početka natjecanja.
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor NSZŽ-e na prijedlog Komisije za natjecanje.
Utvrđeni termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile.
U tom slučaju Povjerenik može izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola.
Sve utakmice posljednjeg prvenstvenog kola igraju se istoga dana i u isto vrijeme prema utvrđenom kalendaru
natjecanja.
Iznimno, iz opravdanih razloga, pojedine utakmice posljednjeg prvenstvenog kola mogu se igrati u različitom
terminu, ali samo ako to izravno ne utječe na plasman na tablici.
U iznimnim slučajevima Povjerenik lige može promijeniti termin utvrđen kalendarom najkasnije tri (3) dana
prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu.
Za vrijeme epidemije COVID-19, ukoliko se dogodi da se u nekom klubu pojavi zaraza na COVID–19 kod
najmanje pet (5) igrača (što se dokazuje pozitivnim PCR testom ili drugim testom koji u odgovarajućem trenutku bude
propisan kao dokaz za postojanje zaraženosti) ili nadležni epidemiolog donese potpisanu odluku o izolaciji najmanje
pet (5) igrača, povjerenik za natjecanje će na dokumentirani zahtjev kluba odgoditi utakmicu na najmanje deset dana,
ovisno o rasporedu natjecanja i obvezama klubova.
U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih epidemijom
COVID-19 ( ili nekog drugog razloga više sile ) te nedostatka termina za završetak natjecanja, IO NSZŽ-e može donijeti
odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva.

Članak 5.
Utakmice seniora se u pravilu odigravaju subotom i nedjeljom, a kalendarom natjecanja mogu se predvidjeti
i redovita kola u tjednu.
Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odigravanja utakmica za vrijeme prvenstva (ne odnose
se na zadnja dva kola) dužni su prethodno postići sporazum i isti dostaviti na odobrenje povjereniku za natjecanje
najkasnije sedam (7) dana prije odigravanja utakmice.
ORGANIZACIJA UTAKMICA
Članak 6.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje sukladno
propisima o okupljanju građana i ovim propozicijama.
Nedovoljno ili površno provedena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku odgovornost prema
odredbama DP HNS-a.
Klub domaćin obvezan je poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica normalno odigra i zaštiti
službene osobe i igrače za vrijeme odigravanja utakmice sve do njihovog napuštanja igrališta prijevoznim sredstvom.
Dužnosti organizatora utakmice su da osigura:
- da utakmicu prijavi nadležnom upravnom tijelu u skladu s propisima,
- medicinsko osoblje koje je dužno doći na utakmicu najmanje 30 minuta prije početka iste,
- dežurno vozilo i vozača za slučaj prijevoza unesrećenog,
- licenciranog rukovoditelja osiguranja i dovoljan broj redara s vidljivom oznakom
- osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe,
- pet ispravnih nogometnih lopti,
- osobu za pisanje zapisnika u COMET sustavu,
- plaćanje troškova službenih osoba,
- uredno pripremljen i pravilno obilježen teren za igru te prostorije za igrače i službene osobe.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih i drugih pića u bocama, limenkama i staklenim
čašama.
Po nalogu vodstva natjecanja klubovi su dužni omogućiti snimanje utakmice.
U vrijeme trajanja utakmice uračunava se 90 minuta prije početka, odnosno 30 minuta nakon završetka
utakmice.
Članak 7.
U ograđenom terenu za igru dozvoljen je pristup samo osobama koje su upisane u zapisnik utakmice.
Ostalim osobama (novinarima, reporterima, invalidima i dr.) dozvoljen je pristup sukladno pravilniku o
nogometnim natjecanjima HNS-a.
U natkrivenim kabinama za vrijeme utakmice mogu sjediti:
- predstavnici kluba (jedan po klubu) sa urednom licencom,
- pričuvni igrači u sportskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice (do 7 igrača),
- trener i pomoćni trener (po jedan po klubu) sa urednom licencom,
- medicinsko osoblje sa urednom licencom,
- delegat.
Za vrijeme utakmica nije dozvoljeno prodavanje i konzumiranje alkoholnih pića unutar ograđenog dijela i
službenog dijela prostorija kluba.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama zabranjena je uporaba
duhanskih proizvoda.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja
obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
Za vrijeme utakmice najstrože je zabranjeno nešportsko komentiranje sučevih odluka iz kabine za pričuvne
igrače i vrijeđanje svojih i suparničkih igrača.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih djelovanja unutar ili u
neposrednoj blizini igrališta strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.
Isključeni igrač ili udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena za igru.

DELEGAT UTAKMICE
Članak 8.
Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik za natjecanje određuje delegata utakmice koji zastupa vodstvo
natjecanja i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Delegati utakmice mogu biti samo oni koji su utvrđeni na listi delegata temeljem odluke IO NSZŽ-e.
U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat dužnost delegata obavit će sudac utakmice.
Dužnosti i prava delegata su:
- doći na igralište/stadion 60 minuta prije vremena određenog za početak utakmice,
- kontrolira cjelokupnu organizaciju nogometne utakmice,
- utvrdi ispravnost sportskih iskaznica i pravo nastupa prijavljenih igrača,
- utvrdi da li treneri imaju odgovarajuću dozvolu za rad (licencu), da utvrdi njihovu nazočnost na
utakmici te konstatira tko vodi momčad sa klupe za vrijeme utakmice,
- utvrdi nazočnost i dolazak na vrijeme svih službenih osobama predviđenih Propozicijama natjecanja
i Pravilnikom o nogometnim natjecanjima te utvrdi imaju li isti vidno istaknuta službena obilježja,
- prije početka utakmice održati sastanak sa sucima, predstavnicima klubova te sastaviti zapisnik o
organizaciji utakmice,
- utvrdi na temelju vidljivo istaknute licence nazočnost ostalih službenih osoba na klupi,
- svoja zapažanja o utakmici unese u izvještaju o utakmici koji zajedno sa zapisnikom i prilozima
dostavlja u roku od 48 sati nadležnom tijelu,
- kompletni zapisnik i izvještaj o utakmici sačiniti odmah po završetku utakmice u nazočnosti
ovlaštenih predstavnika klubova, a prije potpisivanja dužan je upoznati predstavnike klubova i suce
sa svim bitnim podacima iz zapisnika,
- na traženje službenih predstavnika klubova uručiti po jedan primjerak zapisnika i izvještaja o utakmici
odmah po zaključenju istih,
- jedan primjerak zapisnika i izvještaja o utakmici delegat ostavlja kod sebe radi eventualne potrebe
za usklađenjem podataka u slučaju gubitka dokumentacije,
- odmah nakon odigrane utakmice obavijestiti povjerenika natjecanja o rezultatu i eventualnoj spornoj
situaciji,
- obavlja i druge dobivene naredbe od rukovodstva natjecanja.
Delegat koji se vezano za obavljanje svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ne pridržava se te ne provodi zaključke
i odluke koje proizlaze iz Propozicija natjecanja ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravilnika nogometne igre, biti
će izostavljen jedno ili više delegiranja, a u ponovljenom i težem slučaju protiv istog će se pokrenuti i disciplinski
postupak.
Za utvrđivanje nepravilnosti odgovoran je Povjerenik za natjecanje.
Član rukovodstva natjecanja ne može biti na listi delegata za stupanj natjecanja u kojem obavlja tu dužnost
te osobe koje pretežito obnašaju dužnost nadzora u sudačkoj organizaciji (instruktor suđenja ili kontrolor).
SUCI
Članak 9.
Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce s «A» (suđenje) i «B» (pomoćno suđenje)
liste suđenja JŽNL-e.
Suci višeg stupnja natjecanja i perspektivni suci nižeg stupnja natjecanja mogu u iznimnim slučajevima suditi
utakmice JŽNL-e kada to predloži komisija nogometnih sudaca NSZŽ-e.
Listu na prijedlog komisije nogometnih sudaca za natjecateljsku sezonu 2022./2023. verificira IO NSZŽ
najkasnije osam (8) dana prije početka natjecanja po položenim normama te plaćenom članarinom za tekuću godinu.
"A" lista broji do 28 sudaca, "B" listi broji do 20 sudaca.
Lista sudaca se ne može mijenjati u tijeku odigravanja prvenstva.
Iznimno lista se može mijenjati ili prije početka proljetnog dijela prvenstva ako se utvrđena lista smanji ili
postoji drugi opravdani razlozi.
Prvenstvene utakmice sude tri suca (sudac utakmice te prvi i drugi pomoćni sudac).
Sudac je dužan doći na igralište jedan sat prije određenog vremena za početak utakmice te se javiti
organizatoru i delegatu, pregledati teren za igru.
Ako sudac ustanovi da je teren za igru nepogodan za odigravanje utakmice dužan je svoju odluku priopćiti
delegatu koji će pismeno o tome izvijestiti povjerenika za natjecanje.
Suci na utakmicama podliježu ocjenjivanju od strane delegata utakmice, kao i opisu o ponašanju i pristupu
sudaca po propisanome obrascu kojeg određuju Povjerenik za natjecanje i Povjerenik za suđenje.

Sudac koji se u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odluka nadležnog organa i koje
ne pokaže dovoljno poznavanja PNI ili Pravilnika HNS-a bit će izostavljen s jednog ili više kola prvenstvenih utakmica
a u ponovljenom ili težem slučaju povjerenik za suđenje pokrenut će se disciplinski postupak.
Sudac utakmice obvezan je u izvještaju delegata upisati disciplinsku prijavu protiv igrača, kluba ili
nogometnog djelatnika za učinjene prekršaje prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Disciplinsku prijavu može podnijeti u iznimnom slučaju i na propisanom obrascu u roku 24 sata poslije
odigrane utakmice povjereniku za natjecanje kada se incident ili sporna situacija dogodi poslije sastavljanja zapisnika
i delegatskog izvještaja.
TRENERI
Članak 10.
Trener može obavljati svoju dužnost ako ima dozvolu za rad/licencu u određenom klubu izdanu u skladu sa
odredbama odgovarajućeg Pravilnika.
Ako delegat ustanovi da osoba koja se predstavlja za trenera ili pomoćnog trenera nema dozvolu za rad
izdanu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, neće mu dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za rezervne
igrače i službene osobe.
Za vođenje seniorske momčadi trener mora posjedovati zvanje „trener B nogometa“, pomoćni trener „trener
C nogometa“.
Tijekom utakmice u tehničkom prostoru obvezno mora biti trener licenciran za vođenje momčadi koja igra
utakmicu, a nazočnost trenera na utakmicama i njegovo vođenju momčadi tijekom utakmice konstatira delegat
utakmice u svom zapažanju.
Iznimno, u slučaju odsutnosti licenciranog trenera momčadi, može ga zamijeniti drugi trener istog kluba (s
odgovarajućom licencom), a protiv kluba i licenciranog trenera momčadi pokrenut će se disciplinski postupak.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu, sukladno Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad
nogometnih trenera.
Klub ne može licencirati pomoćnog trenera ukoliko nema licenciranog glavnog trenera.
Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje (jedan metar) uzdužnoj crti terena za igru radi davanja
uputa svojim igračima (dozvoljeno kretanje unutar tehničkog prostora).
PREDSTAVNIK KLUBA
Članak 11.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici, a što se dokazuje dozvolom za rad
(licenca) izdanim od vodstva natjecanja.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu.
U slučaju nepoštivanja odredbe iz stavka 1. ovog članka ili odstranjenja predstavnika kluba, zapisnik utakmice
potpisuje kapetan momčadi, a protiv kluba se pokreće disciplinski postupak.
Predstavnik kluba na utakmici stalnog natjecanja ima prava i dužnosti:
- da nosi vidljivo istaknutu licencu izdanu od ovlaštenog organa za jednu natjecateljsku sezonu,
- da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60 minuta prije zakazanog početka utakmice,
- da preda delegatu sastav momčadi, športske iskaznice igrača te licence službenih osoba,
- da prijavi delegatu dežurno vozilo sa vozačem,
- da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača,
- da se prije početka utakmice upozna sa upisanim podacima u zapisnik utakmice te svojim potpisom
potvrdi sastav svoje momčadi.
ZAPISNIK UTAKMICE
Članak 12.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i osobu educiranu za pisanje zapisnika i
izvještaja utakmice u aplikacijskom sustavu Comet (http://comet.hns-cff.hr).
U slučaju ne mogućnosti korištenje Comet sustava, klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na
raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispuni pisaćim strojem
ili računalom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika.
Izvještaj delegata (sastavlja se na svim utakmicama) nakon usklađenih podataka sa sucem, sastavlja delegat,
a potpisuju ga delegat i sudac utakmice.
U slučaju nenazočnosti delegata, zapisnik o izvještaj o utakmici sastavlja sudac utakmice.
Zapisnik se dostavlja Povjereniku za natjecanje u roku od 48 sati od odigrane utakmice.

U slučaju da zapisnik nije pisan u sustavu, klub domaćin je obvezan napraviti prijepis podataka u sustav
COMET najkasnije u roku od 24 sata po odigranoj utakmici.
Prijepis od strane ovlaštenog zapisničara mora biti identičan potpisanom zapisniku koji je poslan e-mail-om
poslije utakmice i identičan za zapisnikom koji se dostavlja u tajništvo.
Svaka zloupotreba prijepisa i ispravak podliježe disciplinskom postupku.
Službene osobe u slučaju težih propusta u organizaciji utakmice ili izgreda na zahtjev povjerenika podnijet će
dopunska izvješća i očitovanja.
PRAVO NASTUPA
Članak 13.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa
na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a.
Iznimno, na prvenstvenim utakmicama može nastupiti igrač koji je jednu (1) godinu mlađi od minimalne
životne dobi potrebne za pravo nastupa, određene stavkom 1. ovog članka, ako je od posebne liječničke komisije
proglašen sposobnim za nastupanje na utakmicama odgovarajućeg uzrasta, s tim da mu je to pravo potvrđeno od
strane nadležnog organa za registraciju i unijeto u športsku iskaznicu.
Na prvenstvenim utakmicama JŽNL-e klubovi su obvezni započeti utakmicu s najmanje dva (2) igrača starosti
do 21 godine.
Pod igračem starosti do 21 godine u smislu ovog članka, smatra se igrač koji na dan 01. 07. tekuće
natjecateljske godine nije bio stariji od 21 godine.
U prvom poluvremenu utakmice igrača starosti do 21 godine može zamijeniti samo igrač starosti do 21
godine.
Ukoliko nakon zamjene u igri na strani jedne momčadi ostaje najmanje dva igrača starosti do 21 godine,
igrača starosti do 21 godine u prvom poluvremenu može zamijeniti stariji igrač.
Dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko
i državljani neke od država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora.
Pravo nastupanja igrača utvrđuje delegat prije početka utakmice.
Igrači koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja utakmice, na način
predviđen Pravilima nogometne igre i to samo ako su upisani u zapisnik kao igrači ili zamjenici prije početka utakmice.
Ne dopušta se naknadni upis novih igrača u zapisnik koji nisu prijavljeni delegatu prije početka utakmice. U
slučaju uočene greške kod pisanja zapisnika može se izvršiti ispravak tijekom trajanja utakmice.
Na utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen putem sportske iskaznice.
U slučaju da igrač nema sportsku iskaznicu identitet se može utvrditi pregledom u COMET sustav pod
registriranim igračima ako je kod registracije igrača ugrađena igračeva fotografija ili drugom ispravom koja ima
fotografiju igrača i osobne podatke, uz predočenje zapisnika sa prethodno odigrane utakmice, gdje je igrač bio upisan
u zapisnik utakmice.
Članak 14.
Ukoliko postoje opravdani razlozi da jedan klub na utakmicu dođe s manje od 14 igrača predstavnik tog kluba
dužan je prije početka utakmice predati pismeno izjašnjenje delegatu utakmice koji ga prilaže uz zapisnik i izvještaj o
utakmici.
Utakmica može početi ako jedna momčad nastupi s najmanje sedam igrača.
Kada jedna momčad za vrijeme igre ostane s manje od sedam igrača, sudac je dužan da prekine igru, a u
koliko momčad nije u mogućnosti u roku od pet minuta da nastupi sa minimalni brojem igrača sudac je dužan
prekinuti utakmicu, ista momčad podliježe kaznu sukladno DP HNS-a.
Na prvenstvenim utakmicama JŽNL-e tijekom igre može se zamijeniti sedam (7) igrača u jednoj momčadi.
Zamjena se obavlja sa igračima upisanim u zapisnik utakmice.
U drugom poluvremenu svaki klub može vršiti zamjene u maksimalno tri (3) navrata.
Članak 15.
Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i do kada vrijedi
liječnički pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički pregled).
Rok valjanosti liječničkog pregleda i specijalističkog liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci.
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 sustav COMET, ne može
nastupiti na javnoj utakmici.

SPORTSKA OPREMA
Članak 16.
Mjesec dana prije početka natjecanja, sve momčadi su obvezne obavijestiti rukovodstvo natjecanja o boji
opreme (stalna i zamjenska) sa kojom će nastupiti u natjecanju.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje.
Ako su dresovi ili slične boje dresove će promijeniti gostujuća momčad ukoliko domaća momčad nastupa u
dresovima svoje prijavljene boje.
U slučaju da gostujuća momčad nema rezervne dresove klub domaćin je dužan gostujućoj momčadi posuditi
dresove uz pravo naplate pranja.
Prije početka natjecateljske godine svi klubovi obvezni su prijaviti boju dresa u kojoj će nastupati kao
domaćin.
Na poleđini dresa moraju biti vidljivi brojevi od 1 do 99, propisane veličine (20x30x5cm).
Najkasnije petnaest (15) dana prije početka natjecateljske godine, Komisija nogometnih sudaca obvezna je
objaviti glavnu i zamjenske boje opreme sudaca.
Suci utakmice moraju nositi dresove različite boje od dresova igrača obje momčadi te su obvezni na
utakmicama posjedovati i zamjensku opremu.
Sakupljači lopti moraju nositi dresove ili markere različite boje od dresova igrača utakmice.
IGRALIŠTE I OCJENA POGODNOSTI TERENA ZA IGRU
Članak 17.
Igralište i teren za igru na kome se odigravaju utakmice mora biti registrirano od strane nadležnog
nogometnog organa.
Žalbe na nepravilnosti mjera igrališta, obilježavanje, i veličina vrata odbacit će se, ako klub koji podnosi žalbu
nije o tome podnio sucu pismeni prigovor prije početka utakmice
Klub domaćin je obvezan pripremiti teren za igru tako da bude propisno obilježen za odigravanje utakmice
jedan sat prije početka odigravanja utakmice.
Odluku o pogodnosti terena za igru donosi isključivo sudac utakmice u prisustvu kapetana obiju momčadi
neposredno prije početka utakmice.
SUSPENZIJE
Članak 18.
Suspendirana momčad po bili kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupati
na svim javnim utakmicama sve dok traje suspenzija.
Sve utakmice koje padaju u vrijeme dok je suspenzija na snazi registrirat će se s 3:0 (par-forfait) u korist
protivnika.
Suspenzijom igrališta izriče se zabrana odigravanja prvenstvenih utakmica na dotičnom igralištu, a utakmice
kao domaćin može igrati na igralištu izvan svog Nogometnog središta.
Suspenziju klubovima i sportskim djelatnicima iz svoje nadležnosti donosi disciplinski sudac.
ŽALBE NA UTAKMICU
Članak 19.
O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.
Pod oštećenim klubom podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže
žalba.
Žalbe na utakmicu podnose se povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.
Žalba po svim osnovama mora se najaviti u roku od dva dana pisanim putem na e-mail adresu vodstva
natjecanja.
Obrazloženje žalbe dostavlja se u dva primjerka u roku od tri dana od dana odigravanja utakmice sa dokazom
o uplaćenoj taksi utvrđenoj odlukom kao i propozicijama natjecanja.
Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok za ulaganje žalbi se produžava na prvi
sljedeći radni dan.
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će
odbačene.
Svaka žalba ima biti riješena u roku od 15 dana, a žalbe u zadnja dva kola u roku od pet dana.
Ako tijelo prvog stupnja ne poštuje rok iz prethodnog stavka, podnositelj žalbe ima pravo žalbe tijelu drugog
stupnja kao da žalba nije usvojena.
Na odluku povjerenika za natjecanje može se u roku od osam dana izjaviti žalba Komisiji za žalbe IO NSZŽ.
Komisija za žalbe mora žalbu riješiti u roku 15 dana.

REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 20.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje osnove za registraciju po službenoj dužnosti 3:0 (par-forfait),
utakmica se registrira postignutim rezultatom.
Povjerenik za natjecanje registrirati će utakmicu najkasnije u roku pet dana od dana odigravanja utakmice.
Ako je uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do konačne odluke.
UTVRĐIVANJE PLASMANA I OBNAVLJANJE LIGE
Članak 21.
Momčad koja pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaka momčad osvaja po jedan
bod.
Plasman se utvrđuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja bodova odlučuje razlika između datih
i primljenih pogodaka.
Kada dva kluba imaju istu razliku pogodaka, bolje mjesto na ljestvici zauzima klub koji je postigao više
pogodaka, a ako su postigli isti broj pogodaka dijele mjesto koje im pripada.
Ukoliko se radi o prvaku i mjestu koje utječe na prijelaz u viši ili ispadanje u niži stupanj natjecanja, u slučaju
jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u međusobnim susretima.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih pogodaka.
Ako je i zbroj datih i primljenih pogodaka jednak, odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima (kada su
u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih pogodaka (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).
Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih
klubova, i to:
- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba,
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu kada je u kombinaciji četiri ili
više klubova.
Članak 22.
Prvak JŽNL-e (moguće i momčadi do trećeg (3) mjesta ukoliko prvoplasirani ne ispunjava uvjete) popunjavat
će IV NL-u SKUPINA „B“ SREDIŠTE ZAGREB, a iz lige obavezno ispada posljednje plasirani klub, odnosno onoliko
klubova da liga broji 18 klubova.
JŽNL-a se popunjava s dva prvaka I ŽNL-a ako isti imaju uvjete, odnosno moguće do treće plasiranog kluba
prema plasmanu (Istok, Zapad) ukoliko ispunjavaju uvjete prije početka natjecateljske sezone u JŽNL-i da bi liga brojila
18 klubova.
VODSTVO NATJECANJA
Članak 23.
Nadzor i koordinaciju nad vodstvom natjecanja provodi komisija za natjecanje IO NSZŽ.
Komisija za natjecanje brine za pravilno provođenje propozicija i kalendara natjecanja, redovito prati
natjecanje te izvještava IO NSZŽ-e o uočenim propustima i problemima u natjecanju.
Članovi IO NSZŽ-e, komisije za natjecanje, komisije nogometnih sudaca i povjerenici za natjecanje mogu biti
supervizori na važnim utakmicama o čemu nakon odigrane utakmice podnose izvješće.
Osobe koje obavljaju dužnost supervizora ne mogu obnašati dužnost delegata na JŽNL-e.
Naputak o sadržaju kontrole izdaje IO NSZŽ.
Vodstvo natjecanja čine:
- povjerenik za natjecanje, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik povjerenika za
natjecanje,
- povjerenik za suđenje, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik povjerenika za
suđenje,
- disciplinski sudac, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik disciplinskog suca.

POVJERENIK ZA NATJECANJE

-

Članak 24.
Natjecanjem JŽNL-e rukovodi Povjerenik natjecanja imenovan od strane Izvršnog odbora NSZŽ-a.
Povjerenik za natjecanje ima prava i obveze:
vodi prvenstveno natjecanje na temelju propozicija i Pravilnika koji se primjenjuje u natjecanju,
raspoređuje delegate za prvenstvene utakmice,
registrira rezultate utakmica te rješava prigovore i žalbe na utakmicu u prvom stupnju,
izrađuje tablice uspješnosti i predaje ih na objavu u službenom glasilu,
podnosi prijave disciplinskom sucu za počinjene prekršaje,
organizira stručne sastanka s delegatima, obavlja ocjenu uspješnosti delegata te im daje izravne naputke i
objašnjenja u određenim prilikama,
na temelju ocjene uspješnosti delegata, a u slučaju automatskog skidanja s liste delegata odmah će
obavijestiti IO NSZŽ,
sudjeluje u izradi prijedloga propozicija i kalendara te obavlja provjeru znanja delegata,
organizira plenume klubova JŽNL-e prema potrebi,
kad se za to ukaže potreba predlaže supervizore za praćenje pojedinih utakmica,
redovno zasjeda (utorkom poslije svakog kola u tijeku prvenstva),
nakon svake polu sezone podnosi izvješće IO NSZŽ te obavlja i druge poslove koje mu odredi IO NSZŽ.

POVJERENIK ZA SUĐENJE
Članak 25.
Povjerenik za suđenje imenovan je od strane Izvršnog odbora NSZŽ-e.
Povjerenik za suđenje ima prava i obveze:
- određuje suce za prvenstvene utakmice s liste verificiranih sudaca najkasnije 48 sati prije odigravanja kola, a
u dogovoru sa vodstvom natjecanja i sa viših lista,
- iznimno se može izvršiti zamjena sudačke trojke ili pojedinog suca prije samog početka utakmice u
slučajevima koje to propisuje pravilnik o sucima i suđenju,
- vodi brigu o suđenju te prati uspješnost suđenja i analizira zapisnike i ocjene o suđenju s utakmica,
- ravnomjerno raspoređuje suce za utakmice vodeći računa da iste sudačke trojke ne sude dvije utakmice
uzastopno istim klubu,
- podnosi prijave i sudjeluje u analizi podnesenih prijava, žalbi i drugog u svezi sa suđenjem i daje prijedloge za
kontrolu suđenja na prvenstvenim utakmicama,
- po završetku polu sezone podnosi izvještaj IO NSZŽ s listama uspješnosti,
- povjerenik donosi odluke u prvome stupnju na prigovore i žalbe na suđenje.
DISCIPLINSKI SUDAC

-

Članak 26.
Disciplinski sudac imenovan je od strane Izvršnog odbora NSZŽ-e.
Disciplinski sudac ima prava i obveze:
rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili igrači, treneri, suci, delegati, službene i ostale
osobe u natjecanju u skladu s Disciplinskim pravilnikom,
redovno zasjeda poslije svakog kola u tijeku prvenstva,
na završetku svake polusezone podnosi izvješće IO NSZŽ,
predlaže disciplinskoj komisiji IO NSZŽ pokretanje postupka za prekršaje protiv dužnosnika NSZŽ-e.

NAGRADE
Članak 27.
Prvak JŽNL-e u trajno vlasništvo dobiva pehar i komplet medalja IO NSZŽ, a najdiscipliniranija momčad dobije
plaketu u trajno vlasništvo.
Na prijedlog vodstva natjecanja mogu se pojedinim klubovima ili zaslužnim pojedincima dodijeliti i drugi oblici
priznanja ili nagrada.

FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 28.
Klubovi u natjecanju podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
- delegatu i sucima utakmice putne troškove i naknade (takse)
- troškove vođenja natjecanja klubovi plaćaju putem kotizacije za svaku polu sezonu, najkasnije osam dana
prije početka natjecanja,
- novčane kazne prema odluci IO NSZŽ
Putni troškovi i naknada delegatu i sucima utakmice plaća se do 15. dana u kalendarskom mjesecu za prethodni
kalendarski mjesec na žiro račun korisnika sredstava.
Način i vrijeme podmirenja obveza delegat je dužan upisati u zapisnik utakmice.
UVJETI ZA NATJECANJE U JŽNL
Članak 29.
U natjecanju i kvalifikacijama za ulazak u natjecanje mogu sudjelovati samo klubovi koji su za odgovarajuću
natjecateljsku godinu ispunili kriterije o uvjetima za igranje u JŽNL-e.
Klubovi koji ne budu ispunjavali kriterije o uvjetima za igranje u JŽNL-e ne mogu sudjelovati u natjecanju JŽNL
niti igrati kvalifikacije za plasman u JŽNL. Pregled uvjeta za natjecanja u JŽNL-i obavit će komisija IO NSZŽ i predložit
odluke IO najkasnije do 01.07. te natjecateljske sezone.
Ukoliko se ustanove nedostaci koji se mogu otkloniti klub će to provesti najkasnije 20 dana prije odigravanja
1. kola natjecateljske sezone.
Klubovi moraju ispunjavati sljedeće:
a) SPORTSKI KRITERIJI
- seniorska momčad s najmanje 20 registriranih igrača
- klubovi JŽNL-e u natjecanju moraju imati pored seniora tri (3) kategorije mlađih uzrasta,
- iznimno, Izvršni odbor NSZŽ-e na zamolbu kluba i po prijedlogu Komisije za natjecanje NSZŽ-e može odobriti
da pojedini klub iz opravdanih i realnih razloga nastupa samo s dvije momčadi mlađih uzrasta,
- svi igrači mlađih uzrasta moraju biti registrirani u NSZŽ-e, s time da svaki klub mora imati minimalno 70
registriranih igrača mlađih dobnih uzrasta u redovnom natjecanju,
- klubovi moraju osigurati da svi igrači koji su uključeni u rad škole nogometa imaju mogućnost nastavka svojeg
ne nogometnog obrazovanja (obavezno ili stručno obrazovanje),
- klubovi moraju osigurati sudjelovanje svim svojim stručnim djelatnicima (trenerima, liječnicima,
administrativnom osoblju i dr.) na seminarima za usavršavanje koje organizira HNS i NSZŽ,
- broj igrača kontrolira komisija za natjecanje prema Registru registriranih igrača u nadležnom NS koji vrši
registraciju te dostaviti vodstvu JŽNL 14 dana prije početka natjecateljske godine.

-

-

-

b) INFRASTRUKTURNI KRITERIJI
stadion koji se nalazi na području grada/općine u kojoj se nalazi sjedište tog kluba,
Izvršni odbor NSZŽ-e, uz prethodno mišljenje Komisije za natjecanje može iznimno, ako se poduzimaju
aktivnosti na izgradnji ili rekonstrukciji stadiona dopustiti klubu da igra na drugom stadionu koji ispunjava sve
propisane uvjete/kriterije,
natkrivene klupe za rezervne igrače i stručno vodstvo momčadi za najmanje 12 osoba, smještene na
udaljenosti od najmanje tri metara od uzdužne crte (te obložena adekvatnom zaštitom),
teren za igru na kojemu se odigravaju utakmice mora odgovarati mjerama kako slijedi: dužina najmanje 98,
a najviše 110 metara, širina najmanje 62 i najviše 75 metara, sa kvalitetnom travnatom podlogom i drugim
standardima koje utvrđuje Pravilnik o stručno-pedagoškom radu HNS-a, ograđen punom ogradom visine
najmanje 1,40 m sa vanjske strane terena za igru te ograđen zaštitnim prolazom za igrače i službene osobe
od svlačionica do igrališta najmanje visine 1,80 m,
iznimno, tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice mogu odstupati od mjera, ali ne mogu biti kraći od
98 metara niti uži od 62 metara,
tri svlačionice svaka za najmanje 18 osoba,
dvije kupaonice s toplom vodom s najmanje 4 tuša te sanitarni čvor odvojen od publike,
prostoriju za pisanje zapisnika,
prostoriju s tušem za suce,
pomoćni teren za stalnu aktivnost,
poligon za obuku mlađih uzrasnih kategorija sa tri nosača lopte, pokretni gol normalnih dimenzija i dva
pokretna gola dimenzije 5x2 m,
jamu s pijeskom,
dovoljan broj prepona, zastavica kao i športsku opremu i rekvizite za rad svih kategorija.

-

-

-

c) KRITERIJI ADMINISTRACIJE I STRUČNOG OSOBLJA
tajništvo kluba koje obavlja administrativne poslove,
odgovarajuće tijelo (Izvršni odbor kluba, Skupštinu itd.) imenovati će Predsjednika ili Tajnika, koji je
odgovoran za vođenje cjelokupnog poslovanja kluba,
prava i obveze Predsjednika ili Tajnika opisane su u aktima Kluba,
osobu koja je odgovorna za financije kluba (knjigovodstvo, priprema dokumenata za financijske kriterije, itd.)
i pisano definirati njegova ili njezina prava i dužnosti ili imati zaključen Ugovor s tvrtkom ili Športskim savezom
o redovitom vođenju i kontroliranju financijskog poslovanja,
Voditelja programa razvoja mlađih uzrasta u ugovornom odnosu, koji je odgovoran za organizaciju, stručne
aspekte rada s mlađim uzrastima i provođenje programa rada s mlađim uzrastima,
trenera za rad sa seniorima sa zvanjem trener „B“ kategorije,
tri trenera za rad s mlađim kategorijama sa zvanjem trener B kategorije (za juniore ili kadete) treneri "C"
kategorije (za mlađe pionire i pionire),
svi treneri moraju biti članovi stručne organizacije što je uvjet za dobivanje dozvole za rad (licence).
d) PRAVNI KRITERIJI
klub mora biti član NSZŽ-e i ispunjavati uvjete za članstvo koji su definirani statutom i pravilnicima HNS-a i
isto dokazati izvatkom iz registra klubova ili potvrdom NSZŽ-e,
seniorska, juniorska, kadetska i pionirska momčad obvezno sudjeluju u Cup natjecanju,
juniorska ili kadetska, pionirska i momčad početnika obvezno sudjeluju u prvenstvenom natjecanju
organiziranom od nadležnih organa NSZŽ-e

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Izmjene i dopune ovih propozicija donose se po istom postupku kao i same propozicije.
Ovlašćuje se Natjecateljska komisija da daje upute za primjenu odredbi ovih Propozicija.
Za sve što nije regularno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Pravilnik o nogometnim
natjecanjima HNS-a te ostali propisi i odluke HNS-a.
Članak 31.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u Službenom Glasniku NSZŽ-e.

Velika Gorica, lipanj 2022. godine

PREDSJEDNIK NSZŽ-e
Nenad Črnko v.r.

Temeljem članka 38., alineja 17. Statuta Nogometnog saveza Zagrebačke županije, članka 9. Pravilnika o nogometnim
natjecanjima Hrvatskog Nogometnog saveza i Odluke o sustavu natjecanja Nogometnog saveza Zagrebačke županije,
Izvršni odbor Skupštine NSZŽ na 04. sjednici održanoj 30.06 .2022. godine, donio je
PROPOZICIJE NATJECANJA
PRVE ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE
za 2022/2023.god.
IV.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Propozicijama natjecanja (u daljnjem tekstu: Propozicije) uređuju se pravila za provođenje natjecanja, uvjeti
pod kojima se odvija natjecanje, utvrđuju organi koji vode natjecanje, njihova prava i obveze, uređuju materijalna i
druga pitanja u svezi s natjecanjem.

V.

PRAVILA ZA PROVOĐENJE NATJECANJA

Članak 2.
Prve Županijske nogometne lige (u daljem tekstu: 1ŽNL) u natjecateljskoj sezoni 2022/2023. sastoje se od dvije
skupine koje broje do 16 klubova.
Skupine se mogu formirati na području NSZŽ-e na način da klubovi s područja:
- Križ, Velika Gorica i Vrbovec čine skupinu NSZŽ Istok,
- Jastrebarsko, Samobor i Zaprešić čine skupinu NSZŽ Zapad.
Sastav klubova 1ŽNL-e sastavni je dio ovih propozicija.
Natjecanje organiziraju i vode tijela utvrđena člankom 23. ovih Propozicija.
Odluku o organizaciji vođenja donosi Izvršni odbor NSZŽ.
Sjedište rukovodstva natjecanja je u Velikoj Gorici, Marina Getaldića 3.
Članak 3.
Ukoliko seniorska momčad u natjecateljskoj sezoni 2022/2023. neopravdano ne nastupi na dvije prvenstvene
utakmice prestaje joj pravo natjecanja u 1ŽNL, a u slijedećoj natjecateljskoj sezoni može se natjecati u najnižem
stupnju natjecanja NSZŽ-e.
Kad se radi o momčadi mlađih kategorija, smatra se da je odustala samo momčad koja neopravdano nije odigrala
dvije utakmice te u takvom slučaju disciplinski odgovara klub, momčad koja je odustala i seniorska momčad.
Klubovi su obvezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanjima na području NSZŽ po odredbama
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i Odluke o sustavu natjecanja NSZŽ-e.

VI.

UVJETI ZA ORGANIZIRANJE NATJECANJA

Članak 4.
Natjecanje se provodi u pravilu po sustavu liga dvostrukim bod sustavom kroz dvije sezone po sustavu svaki
sa svakim, jednom kao domaćin, jednom kao gost.
Raspored utakmica utvrđuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva klubova uz primjenu Bergerove tablice i to
najkasnije 20 dana prije kalendarom predviđenog početka natjecanja.
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor NSZŽ-e na prijedlog Komisije za natjecanje.
Utvrđeni termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile.
U tom slučaju Povjerenik može izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola.
Sve utakmice posljednja dva prvenstvena kola igraju se istoga dana i u isto vrijeme prema utvrđenom
kalendaru natjecanja.
Iznimno, iz opravdanih razloga, pojedine utakmice posljednja dva prvenstvena kola mogu se igrati u različitom
terminu, ali samo ako to izravno ne utječe na plasman na tablici.
U iznimnim slučajevima Povjerenik lige može promijeniti termin utvrđen kalendarom najkasnije tri (3) dana
prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu.
Za vrijeme epidemije COVID-19, ukoliko se dogodi da se u nekom klubu pojavi zaraza na COVID–19 kod
najmanje pet (5) igrača (što se dokazuje pozitivnim PCR testom ili drugim testom koji u odgovarajućem trenutku bude
propisan kao dokaz za postojanje zaraženosti) ili nadležni epidemiolog donese potpisanu odluku o izolaciji najmanje

pet (5) igrača, povjerenik za natjecanje će na dokumentirani zahtjev kluba odgoditi utakmicu na najmanje deset dana,
ovisno o rasporedu natjecanja i obvezama klubova.
U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih epidemijom
COVID-19 ( ili nekog drugog razloga više sile ) te nedostatka termina za završetak natjecanja, IO NSZŽ-e može donijeti
odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva.
Članak 5.
Utakmice seniora se u pravilu odigravaju subotom i nedjeljom, a kalendarom natjecanja mogu se predvidjeti
i redovita kola u tjednu.
Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odigravanja utakmica za vrijeme prvenstva (ne odnose
se na zadnja dva kola) dužni su prethodno postići sporazum i isti dostaviti na odobrenje povjereniku za natjecanje
najkasnije sedam (7) dana prije odigravanja utakmice.
ORGANIZACIJA UTAKMICA
Članak 6.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje sukladno
propisima o okupljanju građana i ovim propozicijama.
Nedovoljno ili površno provedena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku odgovornost prema
odredbama DP HNS-a.
Klub domaćin obvezan je poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica normalno odigra i zaštiti
službene osobe i igrače za vrijeme odigravanja utakmice sve do njihovog napuštanja igrališta prijevoznim sredstvom.
Dužnosti organizatora utakmice su da osigura:
- da utakmicu prijavi nadležnom upravnom tijelu u skladu s propisima,
- medicinsko osoblje koje je dužno doći na utakmicu najmanje 30 minuta prije početka iste,
- dežurno vozilo i vozača za slučaj prijevoza unesrećenog,
- licenciranog rukovoditelja osiguranja i dovoljan broj redara s vidljivom oznakom
- osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe,
- pet ispravnih nogometnih lopti,
- osobu za pisanje zapisnika u COMET sustavu,
- plaćanje troškova službenih osoba,
- uredno pripremljen i pravilno obilježen teren za igru te prostorije za igrače i službene osobe.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih i drugih pića u bocama, limenkama i staklenim
čašama.
U vrijeme trajanja utakmice uračunava se 90 minuta prije početka, odnosno 30 minuta nakon završetka
utakmice.
Članak 7.
U ograđenom terenu za igru dozvoljen je pristup samo osobama koje su upisane u zapisnik utakmice.
Ostalim osobama (novinarima, reporterima, invalidima i dr.) dozvoljen je pristup sukladno pravilniku o
nogometnim natjecanjima HNS-a.
U natkrivenim kabinama za vrijeme utakmice mogu sjediti:
- predstavnici kluba (jedan po klubu) sa urednom licencom,
- pričuvni igrači u sportskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice (do 7 igrača),
- trener i pomoćni trener (po jedan po klubu) sa urednom licencom,
- medicinsko osoblje sa urednom licencom,
- delegat.
Za vrijeme utakmica nije dozvoljeno prodavanje i konzumiranje alkoholnih pića unutar ograđenog dijela i
službenog dijela prostorija kluba.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama zabranjena je uporaba
duhanskih proizvoda.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja
obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
Za vrijeme utakmice najstrože je zabranjeno nešportsko komentiranje sučevih odluka iz kabine za pričuvne
igrače i vrijeđanje svojih i suparničkih igrača.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih djelovanja unutar ili u
neposrednoj blizini igrališta strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.
Isključeni igrač ili udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena za igru.

DELEGAT UTAKMICE
Članak 8.
Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik za natjecanje određuje delegata utakmice koji zastupa vodstvo
natjecanja i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Delegati utakmice mogu biti samo oni koji su utvrđeni na listi delegata temeljem odluke IO NSZŽ-e.
U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat dužnost delegata obavit će sudac utakmice.
Dužnosti i prava delegata su:
- doći na igralište/stadion 60 minuta prije vremena određenog za početak utakmice,
- kontrolira cjelokupnu organizaciju nogometne utakmice,
- utvrdi ispravnost sportskih iskaznica i pravo nastupa prijavljenih igrača,
- utvrdi da li treneri imaju odgovarajuću dozvolu za rad (licencu), da utvrdi njihovu nazočnost na
utakmici te konstatira tko vodi momčad sa klupe za vrijeme utakmice,
- utvrdi nazočnost i dolazak na vrijeme svih službenih osobama predviđenih Propozicijama natjecanja
i Pravilnikom o nogometnim natjecanjima te utvrdi imaju li isti vidno istaknuta službena obilježja,
- prije početka utakmice održati sastanak sa sucima, predstavnicima klubova te sastaviti zapisnik o
organizaciji utakmice,
- utvrdi na temelju vidljivo istaknute licence nazočnost ostalih službenih osoba na klupi,
- svoja zapažanja o utakmici unese u izvještaju o utakmici koji zajedno sa zapisnikom i prilozima
dostavlja u roku od 48 sati nadležnom tijelu,
- kompletni zapisnik i izvještaj o utakmici sačiniti odmah po završetku utakmice u nazočnosti
ovlaštenih predstavnika klubova, a prije potpisivanja dužan je upoznati predstavnike klubova i suce
sa svim bitnim podacima iz zapisnika,
- na traženje službenih predstavnika klubova uručiti po jedan primjerak zapisnika i izvještaja o utakmici
odmah po zaključenju istih,
- jedan primjerak zapisnika i izvještaja o utakmici delegat ostavlja kod sebe radi eventualne potrebe
za usklađenjem podataka u slučaju gubitka dokumentacije,
- odmah nakon odigrane utakmice obavijestiti povjerenika natjecanja o rezultatu i eventualnoj spornoj
situaciji,
- obavlja i druge dobivene naredbe od rukovodstva natjecanja.
Delegat koji se vezano za obavljanje svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ne pridržava se te ne provodi zaključke
i odluke koje proizlaze iz Propozicija natjecanja ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravilnika nogometne igre, biti
će izostavljen jedno ili više delegiranja, a u ponovljenom i težem slučaju protiv istog će se pokrenuti i disciplinski
postupak.
Za utvrđivanje nepravilnosti odgovoran je Povjerenik za natjecanje.
Član rukovodstva natjecanja ne može biti na listi delegata za stupanj natjecanja u kojem obavlja tu dužnost
te osobe koje pretežito obnašaju dužnost nadzora u sudačkoj organizaciji (instruktor suđenja ili kontrolor).

SUCI
Članak 9.
Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce s «A» (suđenje) i «B» (pomoćno suđenje)
liste suđenja 1ŽNL-e.
Suci višeg stupnja natjecanja i perspektivni suci nižeg stupnja natjecanja mogu u iznimnim slučajevima suditi
utakmice 1ŽNL-e kada to predloži komisija nogometnih sudaca NSZŽ-e.
Listu na prijedlog komisije nogometnih sudaca za natjecateljsku sezonu 2022./2023. verificira IO NSZŽ
najkasnije osam (8) dana prije početka natjecanja po položenim normama te plaćenom članarinom za tekuću godinu.
Lista sudaca se ne može mijenjati u tijeku odigravanja prvenstva.
Iznimno lista se može mijenjati ili prije početka proljetnog dijela prvenstva ako se utvrđena lista smanji ili
postoji drugi opravdani razlozi.
Prvenstvene utakmice sude tri suca (sudac utakmice te prvi i drugi pomoćni sudac).
Sudac je dužan doći na igralište jedan sat prije određenog vremena za početak utakmice te se javiti
organizatoru i delegatu, pregledati teren za igru.
Ako sudac ustanovi da je teren za igru nepogodan za odigravanje utakmice dužan je svoju odluku priopćiti
delegatu koji će pismeno o tome izvijestiti povjerenika za natjecanje.
Suci na utakmicama podliježu ocjenjivanju od strane delegata utakmice, kao i opisu o ponašanju i pristupu
sudaca po propisanome obrascu kojeg određuju Povjerenik za natjecanje i Povjerenik za suđenje.

Sudac koji se u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odluka nadležnog organa i koje
ne pokaže dovoljno poznavanja PNI ili Pravilnika HNS-a bit će izostavljen s jednog ili više kola prvenstvenih utakmica
a u ponovljenom ili težem slučaju povjerenik za suđenje pokrenut će se disciplinski postupak.
Sudac utakmice obvezan je u izvještaju delegata upisati disciplinsku prijavu protiv igrača, kluba ili
nogometnog djelatnika za učinjene prekršaje prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Disciplinsku prijavu može podnijeti u iznimnom slučaju i na propisanom obrascu u roku 24 sata poslije
odigrane utakmice povjereniku za natjecanje kada se incident ili sporna situacija dogodi poslije sastavljanja zapisnika
i delegatskog izvještaja.

TRENERI
Članak 10.
Trener može obavljati svoju dužnost ako ima dozvolu za rad/licencu u određenom klubu izdanu u skladu sa
odredbama odgovarajućeg Pravilnika.
Ako delegat ustanovi da osoba koja se predstavlja za trenera ili pomoćnog trenera nema dozvolu za rad
izdanu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, neće mu dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za rezervne
igrače i službene osobe.
Za vođenje seniorske momčadi trener mora posjedovati zvanje „trener C nogometa“, pomoćni trener „trener
C nogometa“.
Tijekom utakmice u tehničkom prostoru obvezno mora biti trener licenciran za vođenje momčadi koja igra
utakmicu, a nazočnost trenera na utakmicama i njegovo vođenju momčadi tijekom utakmice konstatira delegat
utakmice u svom zapažanju.
Iznimno, u slučaju odsutnosti licenciranog trenera momčadi, može ga zamijeniti drugi trener istog kluba (s
odgovarajućom licencom), a protiv kluba i licenciranog trenera momčadi pokrenut će se disciplinski postupak.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu, sukladno Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad
nogometnih trenera.
Klub ne može licencirati pomoćnog trenera ukoliko nema licenciranog glavnog trenera.
Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje (jedan metar) uzdužnoj crti terena za igru radi davanja
uputa svojim igračima (dozvoljeno kretanje unutar tehničkog prostora).

PREDSTAVNIK KLUBA
Članak 11.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici, a što se dokazuje dozvolom za rad
(licenca) izdanim od vodstva natjecanja.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu.
U slučaju nepoštivanja odredbe iz stavka 1. ovog članka ili odstranjenja predstavnika kluba, zapisnik utakmice
potpisuje kapetan momčadi, a protiv kluba se pokreće disciplinski postupak.
Predstavnik kluba na utakmici stalnog natjecanja ima prava i dužnosti:
- da nosi vidljivo istaknutu licencu izdanu od ovlaštenog organa za jednu natjecateljsku sezonu,
- da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60 minuta prije zakazanog početka utakmice,
- da preda delegatu sastav momčadi, športske iskaznice igrača te licence službenih osoba,
- da prijavi delegatu dežurno vozilo sa vozačem,
- da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača,
- da se prije početka utakmice upozna sa upisanim podacima u zapisnik utakmice te svojim potpisom
potvrdi sastav svoje momčadi,

ZAPISNIK UTAKMICE
Članak 12.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i osobu educiranu za pisanje zapisnika i
izvještaja utakmice u aplikacijskom sustavu Comet (http://comet.hns-cff.hr).
U slučaju ne mogućnosti korištenje Comet sustava, klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na
raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispuni pisaćim strojem
ili računalom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika.
Izvještaj delegata (sastavlja se na svim utakmicama) nakon usklađenih podataka sa sucem, sastavlja delegat,
a potpisuju ga delegat i sudac utakmice.

U slučaju nenazočnosti delegata, zapisnik o izvještaj o utakmici sastavlja sudac utakmice.
Zapisnik se dostavlja Povjereniku za natjecanje u roku od 48 sati od odigrane utakmice.
U slučaju da zapisnik nije pisan u sustavu, klub domaćin je obvezan napraviti prijepis podataka u sustav
COMET najkasnije u roku od 24 sata po odigranoj utakmici.
Prijepis od strane ovlaštenog zapisničara mora biti identičan potpisanom zapisniku koji je poslan e-mail-om
poslije utakmice i identičan za zapisnikom koji se dostavlja u tajništvo.
Svaka zloupotreba prijepisa i ispravak podliježe disciplinskom postupku.
Službene osobe u slučaju težih propusta u organizaciji utakmice ili izgreda na zahtjev povjerenika podnijet će
dopunska izvješća i očitovanja.

PRAVO NASTUPA
Članak 13.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa
na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a.
Iznimno, na prvenstvenim utakmicama može nastupiti igrač koji je jednu (1) godinu mlađi od minimalne
životne dobi potrebne za pravo nastupa, određene stavkom 1. ovog članka, ako je od posebne liječničke komisije
proglašen sposobnim za nastupanje na utakmicama odgovarajućeg uzrasta, s tim da mu je to pravo potvrđeno od
strane nadležnog organa za registraciju i unijeto u športsku iskaznicu.
Dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko
i državljani neke od država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora.
Pravo nastupanja igrača utvrđuje delegat prije početka utakmice.
Igrači koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja utakmice, na način
predviđen Pravilima nogometne igre i to samo ako su upisani u zapisnik kao igrači ili zamjenici prije početka utakmice.
Ne dopušta se naknadni upis novih igrača u zapisnik koji nisu prijavljeni delegatu prije početka utakmice. U
slučaju uočene greške kod pisanja zapisnika može se izvršiti ispravak tijekom trajanja utakmice.
Na utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen putem sportske iskaznice.
U slučaju da igrač nema sportsku iskaznicu identitet se može utvrditi pregledom u COMET sustav pod
registriranim igračima ako je kod registracije igrača ugrađena igračeva fotografija ili drugom ispravom koja ima
fotografiju igrača i osobne podatke, uz predočenje zapisnika sa prethodno odigrane utakmice, gdje je igrač bio upisan
u zapisnik utakmice.
Članak 14.
Ukoliko postoje opravdani razlozi da jedan klub na utakmicu dođe s manje od 14 igrača predstavnik tog kluba
dužan je prije početka utakmice predati pismeno izjašnjenje delegatu utakmice koji ga prilaže uz zapisnik i izvještaj o
utakmici.
Utakmica može početi ako jedna momčad nastupi s najmanje sedam igrača.
Kada jedna momčad za vrijeme igre ostane s manje od sedam igrača, sudac je dužan da prekine igru, a u
koliko momčad nije u mogućnosti u roku od pet minuta da nastupi sa minimalni brojem igrača sudac je dužan
prekinuti utakmicu, ista momčad podliježe sankcijama sukladno DP HNS-u.
Na prvenstvenim utakmicama 1ŽNL-e tijekom igre može se zamijeniti sedam (7) igrača u jednoj momčadi.
Zamjena se obavlja sa igračima upisanim u zapisnik utakmice.
U drugom poluvremenu svaki klub može vršiti zamjene u maksimalno tri (3) navrata.
Članak 15.
Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i do kada vrijedi
liječnički pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički pregled).
Rok valjanosti liječničkog pregleda i specijalističkog liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci.
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 sustav COMET, ne može
nastupiti na javnoj utakmici.
SPORTSKA OPREMA
Članak 16.
Mjesec dana prije početka natjecanja, sve momčadi su obvezne obavijestiti rukovodstvo natjecanja o boji
opreme (stalna i zamjenska) sa kojom će nastupiti u natjecanju.

Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje.
Ako su dresovi ili slične boje dresove će promijeniti gostujuća momčad ukoliko domaća momčad nastupa u
dresovima svoje prijavljene boje.
U slučaju da gostujuća momčad nema rezervne dresove klub domaćin je dužan gostujućoj momčadi posuditi
dresove uz pravo naplate pranja.
Prije početka natjecateljske godine svi klubovi obvezni su prijaviti boju dresa u kojoj će nastupati kao
domaćin.
Na poleđini dresa moraju biti vidljivi brojevi od 1 do 99, propisane veličine (20x30x5cm).
Najkasnije petnaest (15) dana prije početka natjecateljske godine, Komisija nogometnih sudaca obvezna je
objaviti glavnu i zamjenske boje opreme sudaca.
Suci utakmice moraju nositi dresove različite boje od dresova igrača obje momčadi te su obvezni na
utakmicama posjedovati i zamjensku opremu.
Sakupljači lopti moraju nositi dresove ili markere različite boje od dresova igrača utakmice.

IGRALIŠTE I OCJENA POGODNOSTI TERENA ZA IGRU
Članak 17.
Igralište i teren za igru na kome se odigravaju utakmice mora biti registrirano od strane nadležnog
nogometnog organa.
Žalbe na nepravilnosti mjera igrališta, obilježavanje, i veličina vrata odbacit će se, ako klub koji podnosi žalbu
nije o tome podnio sucu pismeni prigovor prije početka utakmice
Klub domaćin je obvezan pripremiti teren za igru tako da bude propisno obilježen za odigravanje utakmice
jedan sat prije početka odigravanja utakmice.
Odluku o pogodnosti terena za igru donosi isključivo sudac utakmice u prisustvu kapetana obiju momčadi
neposredno prije početka utakmice.

SUSPENZIJE
Članak 18.
Suspendirana momčad po bili kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupati
na svim javnim utakmicama sve dok traje suspenzija.
Sve utakmice koje padaju u vrijeme dok je suspenzija na snazi registrirat će se s 3:0 (par-forfait) u korist
protivnika.
Suspenzijom igrališta izriče se zabrana odigravanja prvenstvenih utakmica na dotičnom igralištu, a utakmice
kao domaćin može igrati na igralištu izvan svog Nogometnog središta.
Suspenziju klubovima i sportskim djelatnicima iz svoje nadležnosti donosi disciplinski sudac.
ŽALBE NA UTAKMICU
Članak 19.
O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.
Pod oštećenim klubom podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže
žalba.
Žalbe na utakmicu podnose se povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.
Žalba po svim osnovama mora se najaviti u roku od dva dana pisanim putem na e-mail adresu vodstva
natjecanja.
Obrazloženje žalbe dostavlja se u dva primjerka u roku od tri dana od dana odigravanja utakmice sa dokazom
o uplaćenoj taksi utvrđenoj odlukom kao i propozicijama natjecanja.
Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok za ulaganje žalbi se produžava na prvi
sljedeći radni dan.
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će
odbačene.
Svaka žalba ima biti riješena u roku od 15 dana, a žalbe u zadnja dva kola u roku od pet dana.
Ako tijelo prvog stupnja ne poštuje rok iz prethodnog stavka, podnositelj žalbe ima pravo žalbe tijelu drugog
stupnja kao da žalba nije usvojena.
Na odluku povjerenika za natjecanje može se u roku od osam dana izjaviti žalba Komisiji za žalbe IO NSZŽ.
Komisija za žalbe mora žalbu riješiti u roku 15 dana.

REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 20.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje osnove za registraciju po službenoj dužnosti 3:0 (par-forfait),
utakmica se registrira postignutim rezultatom.
Povjerenik za natjecanje registrirati će utakmicu najkasnije u roku pet dana od dana odigravanja utakmice.
Ako je uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do konačne odluke.

UTVRĐIVANJE PLASMANA I OBNAVLJANJE LIGE
Članak 21.
Momčad koja pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaka momčad osvaja po jedan
bod.
Plasman se utvrđuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja bodova odlučuje razlika između datih
i primljenih pogodaka.
Kada dva kluba imaju istu razliku pogodaka, bolje mjesto na ljestvici zauzima klub koji je postigao više
pogodaka, a ako su postigli isti broj pogodaka dijele mjesto koje im pripada.
Ukoliko se radi o prvaku i mjestu koje utječe na prijelaz u viši ili ispadanje u niži stupanj natjecanja, u slučaju
jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u međusobnim susretima.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih pogodaka.
Ako je i zbroj datih i primljenih pogodaka jednak, odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima (kada su
u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih pogodaka (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).
Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih
klubova, i to:
- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba,
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu kada je u kombinaciji četiri ili
više klubova.
Članak 22.
Prvaci skupina "ZAPAD" i "ISTOK" 1ŽNL-e stječu pravo napredovanjem u JŽNL u skladu sa propozicijama te
lige.
Izuzetno pravo napredovanja u JŽNL-u stječe i drugo ili treće plasirani klub iz svake 1ŽNL-e, ukoliko prvak ili
drugo plasirani klub nemaju uvjete za JŽNL-u.
U ligu ulazi prvoplasirana momčad iz 2ŽNL ZAPAD te prvoplasirana momčad iz 2ŽNL ISTOK, odnosno treće
plasirana momčad ako prvo ili drugo plasirani ne ispunjavaju uvijete za 1ŽNL-u.
Iz lige obvezno ispada posljednje plasirani klub odnosno onoliko klubova koliko ispada iz JŽNL-e u pojedinu
skupinu 1ŽNL-e da bi lige brojile po 16 klubova.

VODSTVO NATJECANJA
Članak 23.
Nadzor i koordinaciju nad vodstvom natjecanja provodi komisija za natjecanje IO NSZŽ.
Komisija za natjecanje brine za pravilno provođenje propozicija i kalendara natjecanja, redovito prati
natjecanje te izvještava IO NSZŽ-e o uočenim propustima i problemima u natjecanju.
Članovi IO NSZŽ-e, komisije za natjecanje, komisije nogometnih sudaca i povjerenici za natjecanje mogu biti
supervizori na važnim utakmicama o čemu nakon odigrane utakmice podnose izvješće.
Osobe koje obavljaju dužnost supervizora ne mogu obnašati dužnost delegata na 1ŽNL-e.
Naputak o sadržaju kontrole izdaje IO NSZŽ.
Vodstvo natjecanja čine:
- povjerenik za natjecanje, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik povjerenika za
natjecanje,
- povjerenik za suđenje, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik povjerenika za
suđenje,
- disciplinski sudac, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik disciplinskog suca.

POVJERENIK ZA NATJECANJE

-

Članak 24.
Natjecanjem 1ŽNL-e rukovodi Povjerenik natjecanja imenovan od strane Izvršnog odbora NSZŽ-a.
Povjerenik za natjecanje ima prava i obveze:
vodi prvenstveno natjecanje na temelju propozicija i Pravilnika koji se primjenjuje u natjecanju,
raspoređuje delegate za prvenstvene utakmice,
registrira rezultate utakmica te rješava prigovore i žalbe na utakmicu u prvom stupnju,
izrađuje tablice uspješnosti i predaje ih na objavu u službenom glasilu,
podnosi prijave disciplinskom sucu za počinjene prekršaje,
organizira stručne sastanka s delegatima, obavlja ocjenu uspješnosti delegata te im daje izravne naputke i
objašnjenja u određenim prilikama,
na temelju ocjene uspješnosti delegata, a u slučaju automatskog skidanja s liste delegata odmah će
obavijestiti IO NSZŽ,
sudjeluje u izradi prijedloga propozicija i kalendara te obavlja provjeru znanja delegata,
organizira plenume klubova 1ŽNL-e prema potrebi,
kad se za to ukaže potreba predlaže supervizore za praćenje pojedinih utakmica,
redovno zasjeda (utorkom poslije svakog kola u tijeku prvenstva),
nakon svake polusezone podnosi izvješće IO NSZŽ te obavlja i druge poslove koje mu odredi IO NSZŽ.

POVJERENIK ZA SUĐENJE
Članak 25.
Povjerenik za suđenje imenovan je od strane Izvršnog odbora NSZŽ-e.
Povjerenik za suđenje ima prava i obveze:
- određuje suce za prvenstvene utakmice s liste verificiranih sudaca najkasnije 48 sati prije odigravanja kola, a
u dogovoru sa vodstvom natjecanja i sa viših lista,
- iznimno se može izvršiti zamjena sudačke trojke ili pojedinog suca prije samog početka utakmice u
slučajevima koje to propisuje pravilnik o sucima i suđenju,
- vodi brigu o suđenju te prati uspješnost suđenja i analizira zapisnike i ocjene o suđenju s utakmica,
- ravnomjerno raspoređuje suce za utakmice vodeći računa da iste sudačke trojke ne sude dvije utakmice
uzastopno istim klubu,
- podnosi prijave i sudjeluje u analizi podnesenih prijava, žalbi i drugog u svezi sa suđenjem i daje prijedloge za
kontrolu suđenja na prvenstvenim utakmicama,
- po završetku polusezone podnosi izvještaj IO NSZŽ s listama uspješnosti,
- povjerenik donosi odluke u prvome stupnju na prigovore i žalbe na suđenje.
DISCIPLINSKI SUDAC

-

Članak 26.
Disciplinski sudac imenovan je od strane Izvršnog odbora NSZŽ-e.
Disciplinski sudac ima prava i obveze:
rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili igrači, treneri, suci, delegati, službene i ostale
osobe u natjecanju u skladu s Disciplinskim pravilnikom,
redovno zasjeda poslije svakog kola u tijeku prvenstva,
na završetku svake polusezone podnosi izvješće IO NSZŽ,
predlaže disciplinskoj komisiji IO NSZŽ pokretanje postupka za prekršaje protiv dužnosnika NSZŽ-e.

NAGRADE
Članak 27.
Prvak 1ŽNL-e u trajno vlasništvo dobiva pehar i komplet medalja IO NSZŽ, a najdiscipliniranija momčad dobije
plaketu u trajno vlasništvo.
Na prijedlog vodstva natjecanja mogu se pojedinim klubovima ili zaslužnim pojedincima dodijeliti i drugi oblici
priznanja ili nagrada.

FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 28.
Klubovi u natjecanju podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
- delegatu i sucima utakmice putne troškove i naknade (takse)
- troškove vođenja natjecanja klubovi plaćaju putem kotizacije za svaku polu sezonu, najkasnije osam dana
prije početka natjecanja,
- novčane kazne prema odluci IO NSZŽ
Putni troškovi i naknada delegatu i sucima utakmice plaća se do 15. dana u kalendarskom mjesecu za prethodni
kalendarski mjesec na žiro račun korisnika sredstava.
Način i vrijeme podmirenja obveza delegat je dužan upisati u zapisnik utakmice.
UVJETI ZA NATJECANJE U 1ŽNL
Članak 29.
U natjecanju i kvalifikacijama za ulazak u natjecanje mogu sudjelovati samo klubovi koji su za odgovarajuću
natjecateljsku godinu ispunili kriterije o uvjetima za igranje u 1ŽNL-e.
Klubovi koji ne budu ispunjavali kriterije o uvjetima za igranje u 1ŽNL-e ne mogu sudjelovati u natjecanju
1ŽNL niti igrati kvalifikacije za plasman u 1ŽNL.
Pregled uvjeta za natjecanja u 1ŽNL-i obavit će komisija IO NSZŽ i predložit odluke IO najkasnije do 01.07. te
natjecateljske sezone.
Ukoliko se ustanove nedostaci koji se mogu otkloniti klub će to provesti najkasnije 20 dana prije odigravanja
1. kola natjecateljske sezone.
Klubovi moraju ispunjavati sljedeće:
e) SPORTSKI KRITERIJI
- seniorska momčad s najmanje 20 registriranih igrača
- klubovi 1ŽNL-e u natjecanju moraju imati pored seniora jednu (1) kategoriju mlađih uzrasta,
- svi igrači mlađih uzrasta moraju biti registrirani u NSZŽ-e, s time da svaki klub mora imati minimalno 18
registriranih igrača mlađih dobnih uzrasta u redovnom natjecanju,
- klubovi moraju osigurati da svi igrači koji su uključeni u rad škole nogometa imaju mogućnost nastavka svojeg
ne nogometnog obrazovanja (obavezno ili stručno obrazovanje),
- klubovi moraju osigurati sudjelovanje svim svojim stručnim djelatnicima (trenerima, liječnicima,
administrativnom osoblju i dr.) na seminarima za usavršavanje koje organizira HNS i NSZŽ,
- broj igrača kontrolira komisija za natjecanje prema Registru registriranih igrača u nadležnom NS koji vrši
registraciju te dostaviti vodstvu 1ŽNL 14 dana prije početka natjecateljske godine.

-

-

-

f) INFRASTRUKTURNI KRITERIJI
igralište koji se nalazi na području grada/općine u kojoj se nalazi sjedište tog kluba,
Izvršni odbor NSZŽ-e, uz prethodno mišljenje Komisije za natjecanje može iznimno, ako se poduzimaju
aktivnosti na izgradnji ili rekonstrukciji stadiona dopustiti klubu da igra na drugom stadionu koji ispunjava sve
propisane uvjete/kriterije,
natkrivene klupe za rezervne igrače i stručno vodstvo momčadi za najmanje 12 osoba, smještene na
udaljenosti od najmanje tri metara od uzdužne crte (te obložena adekvatnom zaštitom),
teren za igru na kojemu se odigravaju utakmice mora odgovarati mjerama kako slijedi: dužina najmanje 90,
a najviše 110 metara, širina najmanje 60 i najviše 75 metara, sa kvalitetnom travnatom podlogom i drugim
standardima koje utvrđuje Pravilnik o stručno-pedagoškom radu HNS-a, ograđen punom ogradom visine
najmanje 1,40 m sa vanjske strane terena za igru te ograđen zaštitnim prolazom za igrače i službene osobe
od svlačionica do igrališta najmanje visine 1,80 m,
iznimno, tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice mogu odstupati od mjera, ali ne mogu biti kraći od
90 metara niti uži od 60 metara,
dvije svlačionice s kupaonicom
sanitarni čvor odvojen od publike,
prostoriju za pisanje zapisnika,
prostoriju s tušem za suce,
zaštitni prolaz za igrače i službene osobe za ulaz, izlaz s terena, fizički odvojen od gledališta, visine najmanje
180 centimetara sa punom ogradom

-

-

-

g) KRITERIJI ADMINISTRACIJE I STRUČNOG OSOBLJA
tajništvo kluba koje obavlja administrativne poslove,
odgovarajuće tijelo (Izvršni odbor kluba, Skupštinu itd.) imenovati će Predsjednika ili Tajnika, koji je
odgovoran za vođenje cjelokupnog poslovanja kluba,
prava i obveze Predsjednika ili Tajnika opisane u aktima Kluba,
osobu koja je odgovorna za financije kluba (knjigovodstvo, priprema dokumenata za financijske kriterije, itd.)
i pisano definirati njegova ili njezina prava i dužnosti ili imati zaključen Ugovor s tvrtkom ili Športskim savezom
o redovitom vođenju i kontroliranju financijskog poslovanja,
trenera za rad sa seniorima sa zvanjem trener „C“ kategorije,
trenera za rad s mlađim kategorijama sa zvanjem trener „C“ kategorije,
svi treneri moraju biti članovi stručne organizacije što je uvjet za dobivanje dozvole za rad (licence).
h) PRAVNI KRITERIJI
klub mora biti član NSZŽ-e i ispunjavati uvjete za članstvo koji su definirani statutom i pravilnicima HNS-a i
isto dokazati izvatkom iz registra klubova ili potvrdom NSZŽ-e,
seniorska momčad i momčad mlađih uzrasta obvezno sudjeluju u Cup natjecanju,
momčad mlađih uzrasta obvezno sudjeluje u prvenstvenom natjecanju organiziranom od nadležnih organa
NSZŽ-e

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Izmjene i dopune ovih propozicija donose se po istom postupku kao i same propozicije.
Ovlašćuje se Natjecateljska komisija da daje upute za primjenu odredbi ovih Propozicija.
Za sve što nije regularno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Pravilnik o nogometnim
natjecanjima HNS-a te ostali propisi i odluke HNS-a.
Članak 31.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u Službenom Glasniku NSZŽ-e.

Velika Gorica, lipanj 2022. godine

PREDSJEDNIK NSZŽ-e
Nenad Črnko v.r.

Temeljem članka 38., alineja 17. Statuta Nogometnog saveza Zagrebačke županije, članka 9. Pravilnika o nogometnim
natjecanjima Hrvatskog Nogometnog saveza i Odluke o sustavu natjecanja Nogometnog saveza Zagrebačke županije,
Izvršni odbor Skupštine NSZŽ na 04. 06. sjednici održanoj 30. 06.2022. godine, donio je
PROPOZICIJE NATJECANJA
DRUGE ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE
za 2022/2023.god.
VII.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Propozicijama natjecanja (u daljnjem tekstu: Propozicije) uređuju se pravila za provođenje natjecanja, uvjeti
pod kojima se odvija natjecanje, utvrđuju organi koji vode natjecanje, njihova prava i obveze, uređuju materijalna i
druga pitanja u svezi s natjecanjem.
VIII.

PRAVILA ZA PROVOĐENJE NATJECANJA

Članak 2.
Druge Županijske nogometne lige (u daljem tekstu: 2ŽNL) u natjecateljskoj sezoni 2022/2023. sastoje se od dvije
skupine.
Skupine se mogu formirati na području NSZŽ-e, na način da klubovi s područja:
- Križ, Velika Gorica i Vrbovec čine skupinu NSZŽ Istok,
- Jastrebarsko, Samobor i Zaprešić čine skupinu NSZŽ Zapad.
Sastav klubova 2ŽNL-e sastavni je dio ovih propozicija.
Natjecanje organiziraju i vode tijela utvrđena člankom 23. ovih Propozicija.
Odluku o organizaciji vođenja donosi Izvršni odbor NSZŽ.
Sjedište rukovodstva natjecanja je u Velikoj Gorici, Marina Getaldića 3.
Članak 3.
Ukoliko seniorska momčad u natjecateljskoj sezoni 2022/2023. neopravdano ne nastupi na dvije prvenstvene
utakmice prestaje joj pravo daljnjeg natjecanja u toj natjecateljskoj sezoni.
Klubovi su obvezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanjima na području NSZŽ po odredbama
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i Odluke o sustavu natjecanja NSZŽ-e.
IX.

UVJETI ZA ORGANIZIRANJE NATJECANJA

Članak 4.
Natjecanje se provodi u pravilu po sustavu liga dvostrukim bod sustavom kroz dvije sezone po sustavu svaki
sa svakim, jednom kao domaćin, jednom kao gost.
Ako liga broji 10 ili više klubova, igra se po dvostrukim bod sustavom, ako liga ima osam i više klubova igra se
po trostrukom bod sustavu, ako liga ima šest i sedam klubova igra se po četverostrukom bod sustavu.
Raspored utakmica utvrđuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva klubova uz primjenu Bergerove tablice i to
najkasnije 20 dana prije kalendarom predviđenog početka natjecanja.
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor NSZŽ-e na prijedlog Komisije za natjecanje.
Utvrđeni termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile.
U tom slučaju Povjerenik može izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola.
Sve utakmice posljednja dva prvenstvena kola igraju se istoga dana i u isto vrijeme prema utvrđenom
kalendaru natjecanja.
Iznimno, iz opravdanih razloga, pojedine utakmice posljednjeg prvenstvenog kola mogu se igrati u različitom
terminu, ali samo ako to izravno ne utječe na plasman na tablici.
U iznimnim slučajevima Povjerenik lige može promijeniti termin utvrđen kalendarom najkasnije tri (3) dana
prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu.
Za vrijeme epidemije COVID-19, ukoliko se dogodi da se u nekom klubu pojavi zaraza na COVID–19 kod
najmanje pet (5) igrača (što se dokazuje pozitivnim PCR testom ili drugim testom koji u odgovarajućem trenutku bude
propisan kao dokaz za postojanje zaraženosti) ili nadležni epidemiolog donese potpisanu odluku o izolaciji najmanje
pet (5) igrača, povjerenik za natjecanje će na dokumentirani zahtjev kluba odgoditi utakmicu na najmanje deset dana,
ovisno o rasporedu natjecanja i obvezama klubova.

U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera uzrokovanih epidemijom
COVID-19 ( ili nekog drugog razloga više sile ) te nedostatka termina za završetak natjecanja, IO NSZŽ-e može donijeti
odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva.
Članak 5.
Utakmice seniora se u pravilu odigravaju subotom i nedjeljom, a kalendarom natjecanja mogu se predvidjeti
i redovita kola u tjednu.
Ukoliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odigravanja utakmica za vrijeme prvenstva (ne odnose
se na zadnja dva kola) dužni su prethodno postići sporazum i isti dostaviti na odobrenje povjereniku za natjecanje
najkasnije sedam (7) dana prije odigravanja utakmice.
ORGANIZACIJA UTAKMICA
Članak 6.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje sukladno
propisima o okupljanju građana i ovim propozicijama.
Nedovoljno ili površno provedena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku odgovornost prema
odredbama DP HNS-a.
Klub domaćin obvezan je poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica normalno odigra i zaštiti
službene osobe i igrače za vrijeme odigravanja utakmice sve do njihovog napuštanja igrališta prijevoznim sredstvom.
Dužnosti organizatora utakmice su da osigura:
- da utakmicu prijavi nadležnom upravnom tijelu u skladu s propisima,
- medicinsko osoblje koje je dužno doći na utakmicu najmanje 30 minuta prije početka iste,
- dežurno vozilo i vozača za slučaj prijevoza unesrećenog,
- licenciranog rukovoditelja osiguranja i dovoljan broj redara s vidljivom oznakom
- osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe,
- tri ispravne nogometne lopte,
- osobu za pisanje zapisnika u COMET sustavu,
- plaćanje troškova službenih osoba,
- uredno pripremljen i pravilno obilježen teren za igru te prostorije za igrače i službene osobe.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih i drugih pića u bocama, limenkama i staklenim
čašama.
U vrijeme trajanja utakmice uračunava se 90 minuta prije početka, odnosno 30 minuta nakon završetka
utakmice.
Članak 7.
U ograđenom terenu za igru dozvoljen je pristup samo osobama koje su upisane u zapisnik utakmice.
Ostalim osobama (novinarima, reporterima, invalidima i dr.) dozvoljen je pristup sukladno pravilniku o
nogometnim natjecanjima HNS-a.
U natkrivenim kabinama za vrijeme utakmice mogu sjediti:
- predstavnici kluba (jedan po klubu) sa urednom licencom,
- pričuvni igrači u sportskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice (do 7 igrača),
- trener i pomoćni trener (po jedan po klubu) sa urednom licencom,
- medicinsko osoblje sa urednom licencom,
- delegat.
Za vrijeme utakmica nije dozvoljeno prodavanje i konzumiranje alkoholnih pića unutar ograđenog dijela i
službenog dijela prostorija kluba.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama zabranjena je uporaba
duhanskih proizvoda.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja
obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
Za vrijeme utakmice najstrože je zabranjeno nešportsko komentiranje sučevih odluka iz kabine za pričuvne
igrače i vrijeđanje svojih i suparničkih igrača.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih djelovanja unutar ili u
neposrednoj blizini igrališta strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.
Isključeni igrač ili udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena za igru.

DELEGAT UTAKMICE
Članak 8.
Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik za natjecanje određuje delegata utakmice koji zastupa vodstvo
natjecanja i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Delegati utakmice mogu biti samo oni koji su utvrđeni na listi delegata temeljem odluke IO NSZŽ-e.
U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat dužnost delegata obavit će sudac utakmice.
Dužnosti i prava delegata su:
- doći na igralište 60 minuta prije vremena određenog za početak utakmice,
- kontrolira cjelokupnu organizaciju nogometne utakmice,
- utvrdi ispravnost sportskih iskaznica i pravo nastupa prijavljenih igrača,
- utvrdi da li treneri imaju odgovarajuću dozvolu za rad (licencu), da utvrdi njihovu nazočnost na
utakmici te konstatira tko vodi momčad sa klupe za vrijeme utakmice,
- utvrdi nazočnost i dolazak na vrijeme svih službenih osobama predviđenih Propozicijama natjecanja
i Pravilnikom o nogometnim natjecanjima te utvrdi imaju li isti vidno istaknuta službena obilježja,
- prije početka utakmice održati sastanak sa sucima, predstavnicima klubova te sastaviti zapisnik o
organizaciji utakmice,
- utvrdi na temelju vidljivo istaknute licence nazočnost ostalih službenih osoba na klupi,
- svoja zapažanja o utakmici unese u izvještaju o utakmici koji zajedno sa zapisnikom i prilozima
dostavlja u roku od 48 sati nadležnom tijelu,
- kompletni zapisnik i izvještaj o utakmici sačiniti odmah po završetku utakmice u nazočnosti
ovlaštenih predstavnika klubova, a prije potpisivanja dužan je upoznati predstavnike klubova i suce
sa svim bitnim podacima iz zapisnika,
- na traženje službenih predstavnika klubova uručiti po jedan primjerak zapisnika i izvještaja o utakmici
odmah po zaključenju istih,
- jedan primjerak zapisnika i izvještaja o utakmici delegat ostavlja kod sebe radi eventualne potrebe
za usklađenjem podataka u slučaju gubitka dokumentacije,
- odmah nakon odigrane utakmice obavijestiti povjerenika natjecanja o rezultatu i eventualnoj spornoj
situaciji,
- obavlja i druge dobivene naredbe od rukovodstva natjecanja.
Delegat koji se vezano za obavljanje svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ne pridržava se te ne provodi zaključke
i odluke koje proizlaze iz Propozicija natjecanja ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravilnika nogometne igre, biti
će izostavljen jedno ili više delegiranja, a u ponovljenom i težem slučaju protiv istog će se pokrenuti i disciplinski
postupak.
Za utvrđivanje nepravilnosti odgovoran je Povjerenik za natjecanje.
Član rukovodstva natjecanja ne može biti na listi delegata za stupanj natjecanja u kojem obavlja tu dužnost
te osobe koje pretežito obnašaju dužnost nadzora u sudačkoj organizaciji (instruktor suđenja ili kontrolor).
SUCI
Članak 9.
Prvenstvene utakmice sude tri suca (sudac utakmice te prvi i drugi pomoćni sudac).
Sudac je dužan doći na igralište jedan sat prije određenog vremena za početak utakmice te se javiti
organizatoru i delegatu, pregledati teren za igru.
Ako sudac ustanovi da je teren za igru nepogodan za odigravanje utakmice dužan je svoju odluku priopćiti
delegatu koji će pismeno o tome izvijestiti povjerenika za natjecanje.
Sudac koji se u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odluka nadležnog organa i koje
ne pokaže dovoljno poznavanja PNI ili Pravilnika HNS-a bit će izostavljen s jednog ili više kola prvenstvenih utakmica
a u ponovljenom ili težem slučaju povjerenik za suđenje pokrenut će se disciplinski postupak.
Sudac utakmice obvezan je u izvještaju delegata upisati disciplinsku prijavu protiv igrača, kluba ili
nogometnog djelatnika za učinjene prekršaje prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Disciplinsku prijavu može podnijeti u iznimnom slučaju i na propisanom obrascu u roku 24 sata poslije
odigrane utakmice povjereniku za natjecanje kada se incident ili sporna situacija dogodi poslije sastavljanja zapisnika
i delegatskog izvještaja.

TRENERI
Članak 10.
Trener može obavljati svoju dužnost ako ima dozvolu za rad/licencu u određenom klubu izdanu u skladu sa
odredbama odgovarajućeg Pravilnika.
Ako delegat ustanovi da osoba koja se predstavlja za trenera ili pomoćnog trenera nema dozvolu za rad
izdanu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, neće mu dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za rezervne
igrače i službene osobe.
Za vođenje seniorske momčadi trener mora posjedovati zvanje „trener C nogometa“.
Tijekom utakmice u tehničkom prostoru obvezno mora biti trener licenciran za vođenje momčadi koja igra
utakmicu, a nazočnost trenera na utakmicama i njegovo vođenju momčadi tijekom utakmice konstatira delegat
utakmice u svom zapažanju.
Iznimno, u slučaju odsutnosti licenciranog trenera momčadi, može ga zamijeniti drugi trener istog kluba (s
odgovarajućom licencom), a protiv kluba i licenciranog trenera momčadi pokrenut će se disciplinski postupak.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu, sukladno Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad
nogometnih trenera.
Klub ne može licencirati pomoćnog trenera ukoliko nema licenciranog glavnog trenera.
Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje (jedan metar) uzdužnoj crti terena za igru radi davanja
uputa svojim igračima (dozvoljeno kretanje unutar tehničkog prostora).
PREDSTAVNIK KLUBA
Članak 11.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici, a što se dokazuje dozvolom za rad
(licenca) izdanim od vodstva natjecanja.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu.
U slučaju nepoštivanja odredbe iz stavka 1. ovog članka ili odstranjenja predstavnika kluba, zapisnik utakmice
potpisuje kapetan momčadi, a protiv kluba se pokreće disciplinski postupak.
Predstavnik kluba na utakmici stalnog natjecanja ima prava i dužnosti:
- da nosi vidljivo istaknutu licencu izdanu od ovlaštenog organa za jednu natjecateljsku sezonu,
- da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60 minuta prije zakazanog početka utakmice,
- da preda delegatu sastav momčadi, športske iskaznice igrača te licence službenih osoba,
- da prijavi delegatu dežurno vozilo sa vozačem,
- da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača,
- da se prije početka utakmice upozna sa upisanim podacima u zapisnik utakmice te svojim potpisom
potvrdi sastav svoje momčadi,
ZAPISNIK UTAKMICE
Članak 12.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i osobu educiranu za pisanje zapisnika i
izvještaja utakmice u aplikacijskom sustavu Comet (http://comet.hns-cff.hr).
U slučaju ne mogućnosti korištenje Comet sustava, klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na
raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispuni pisaćim strojem
ili računalom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika.
Izvještaj delegata (sastavlja se na svim utakmicama) nakon usklađenih podataka sa sucem, sastavlja delegat,
a potpisuju ga delegat i sudac utakmice.
U slučaju nenazočnosti delegata, zapisnik o izvještaj o utakmici sastavlja sudac utakmice.
Zapisnik se dostavlja Povjereniku za natjecanje u roku od 48 sati od odigrane utakmice.
U slučaju da zapisnik nije pisan u sustavu, klub domaćin je obvezan napraviti prijepis podataka u sustav
COMET najkasnije u roku od 24 sata po odigranoj utakmici.
Prijepis od strane ovlaštenog zapisničara mora biti identičan potpisanom zapisniku koji je poslan e-mail-om
poslije utakmice i identičan za zapisnikom koji se dostavlja u tajništvo.
Svaka zloupotreba prijepisa i ispravak podliježe disciplinskom postupku.
Službene osobe u slučaju težih propusta u organizaciji utakmice ili izgreda na zahtjev povjerenika podnijet će
dopunska izvješća i očitovanja.

PRAVO NASTUPA
Članak 13.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa
na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o statusu igrača i registracijama HNS-a.
Iznimno, na prvenstvenim utakmicama može nastupiti igrač koji je jednu (1) godinu mlađi od minimalne
životne dobi potrebne za pravo nastupa, određene stavkom 1. ovog članka, ako je od posebne liječničke komisije
proglašen sposobnim za nastupanje na utakmicama odgovarajućeg uzrasta, s tim da mu je to pravo potvrđeno od
strane nadležnog organa za registraciju i unijeto u športsku iskaznicu.
Dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko
i državljani neke od država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora.
Pravo nastupanja igrača utvrđuje delegat prije početka utakmice.
Igrači koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja utakmice, na način
predviđen Pravilima nogometne igre i to samo ako su upisani u zapisnik kao igrači ili zamjenici prije početka utakmice.
Ne dopušta se naknadni upis novih igrača u zapisnik koji nisu prijavljeni delegatu prije početka utakmice. U
slučaju uočene greške kod pisanja zapisnika može se izvršiti ispravak tijekom trajanja utakmice.
Na utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen putem sportske iskaznice.
U slučaju da igrač nema sportsku iskaznicu identitet se može utvrditi pregledom u COMET sustav pod
registriranim igračima ako je kod registracije igrača ugrađena igračeva fotografija ili drugom ispravom koja ima
fotografiju igrača i osobne podatke, uz predočenje zapisnika sa prethodno odigrane utakmice, gdje je igrač bio upisan
u zapisnik utakmice.
Članak 14.
Utakmica može početi ako jedna momčad nastupi s najmanje sedam igrača.
Kada jedna momčad za vrijeme igre ostane s manje od sedam igrača, sudac je dužan da prekine igru, a u
koliko momčad nije u mogućnosti u roku od pet minuta da nastupi sa minimalni brojem igrača sudac je dužan
prekinuti utakmicu.
Na prvenstvenim utakmicama 2ŽNL-e tijekom igre može se zamijeniti sedam (7) igrača u jednoj momčadi.
Zamjena se obavlja sa igračima upisanim u zapisnik utakmice.
U drugom poluvremenu svaki klub može vršiti zamjene u maksimalno tri (3) navrata.
Članak 15.
Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i do kada vrijedi
liječnički pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički pregled).
Rok valjanosti liječničkog pregleda i specijalističkog liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci.
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 sustav COMET, ne može
nastupiti na javnoj utakmici.
SPORTSKA OPREMA
Članak 16.
Mjesec dana prije početka natjecanja, sve momčadi su obvezne obavijestiti rukovodstvo natjecanja o boji
opreme (stalna i zamjenska) sa kojom će nastupiti u natjecanju.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje.
Ako su dresovi ili slične boje dresove će promijeniti gostujuća momčad ukoliko domaća momčad nastupa u
dresovima svoje prijavljene boje.
U slučaju da gostujuća momčad nema rezervne dresove klub domaćin je dužan gostujućoj momčadi posuditi
dresove uz pravo naplate pranja.
Prije početka natjecateljske godine svi klubovi obvezni su prijaviti boju dresa u kojoj će nastupati kao
domaćin.
Na poleđini dresa moraju biti vidljivi brojevi od 1 do 99, propisane veličine (20x30x5cm).
Najkasnije petnaest (15) dana prije početka natjecateljske godine, Komisija nogometnih sudaca obvezna je
objaviti glavnu i zamjenske boje opreme sudaca.
Suci utakmice moraju nositi dresove različite boje od dresova igrača obje momčadi te su obvezni na
utakmicama posjedovati i zamjensku opremu.
Sakupljači lopti moraju nositi dresove ili markere različite boje od dresova igrača utakmice.

IGRALIŠTE I OCJENA POGODNOSTI TERENA ZA IGRU
Članak 17.
Igralište i teren za igru na kome se odigravaju utakmice mora biti registrirano od strane nadležnog
nogometnog organa.
Žalbe na nepravilnosti mjera igrališta, obilježavanje i veličina vrata odbacit će se, ako klub koji podnosi žalbu
nije o tome podnio sucu pismeni prigovor prije početka utakmice
Klub domaćin je obvezan pripremiti teren za igru tako da bude propisno obilježen za odigravanje utakmice
jedan sat prije početka odigravanja utakmice.
Odluku o pogodnosti terena za igru donosi isključivo sudac utakmice u prisustvu kapetana obiju momčadi
neposredno prije početka utakmice.
SUSPENZIJE
Članak 18.
Suspendirana momčad po bili kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupati
na svim javnim utakmicama sve dok traje suspenzija.
Sve utakmice koje padaju u vrijeme dok je suspenzija na snazi registrirat će se s 3:0 (par-forfait) u korist
protivnika.
Suspenzijom igrališta izriče se zabrana odigravanja prvenstvenih utakmica na dotičnom igralištu, a utakmice
kao domaćin može igrati na igralištu izvan svog Nogometnog središta.
Suspenziju klubovima i sportskim djelatnicima iz svoje nadležnosti donosi disciplinski sudac.
ŽALBE NA UTAKMICU
Članak 19.
O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.
Pod oštećenim klubom podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže
žalba.
Žalbe na utakmicu podnose se povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.
Žalba po svim osnovama mora se najaviti u roku od dva dana pisanim putem na e-mail adresu vodstva
natjecanja.
Obrazloženje žalbe dostavlja se u dva primjerka u roku od tri dana od dana odigravanja utakmice sa dokazom
o uplaćenoj taksi utvrđenoj odlukom kao i propozicijama natjecanja.
Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok za ulaganje žalbi se produžava na prvi
sljedeći radni dan.
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će
odbačene.
Svaka žalba ima biti riješena u roku od 15 dana, a žalbe u zadnja dva kola u roku od pet dana.
Ako tijelo prvog stupnja ne poštuje rok iz prethodnog stavka, podnositelj žalbe ima pravo žalbe tijelu drugog
stupnja kao da žalba nije usvojena.
Na odluku povjerenika za natjecanje može se u roku od osam dana izjaviti žalba Komisiji za žalbe IO NSZŽ.
Komisija za žalbe mora žalbu riješiti u roku 15 dana.
REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 20.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje osnove za registraciju po službenoj dužnosti 3:0 (par-forfait),
utakmica se registrira postignutim rezultatom.
Povjerenik za natjecanje registrirati će utakmicu najkasnije u roku pet dana od dana odigravanja utakmice.
Ako je uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do konačne odluke.
UTVRĐIVANJE PLASMANA I OBNAVLJANJE LIGE
Članak 21.
Momčad koja pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaka momčad osvaja po jedan
bod.
Plasman se utvrđuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja bodova odlučuje razlika između datih
i primljenih pogodaka.
Kada dva kluba imaju istu razliku pogodaka, bolje mjesto na ljestvici zauzima klub koji je postigao više
pogodaka, a ako su postigli isti broj pogodaka dijele mjesto koje im pripada.

Ukoliko se radi o prvaku i mjestu koje utječe na prijelaz u viši ili ispadanje u niži stupanj natjecanja, u slučaju
jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u međusobnim susretima.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih pogodaka.
Ako je i zbroj datih i primljenih pogodaka jednak, odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima (kada su
u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih pogodaka (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).
Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih
klubova, i to:
- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba,
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu kada je u kombinaciji četiri ili
više klubova.
Članak 22.
Prvo plasirani klub (odnosno do trećeplasiranog kluba, ako prvo ili drugo plasirani klub odustane od ulaska
u 1ŽNL iz bilo kojeg razloga) 2ŽNL-a direktno stječu pravo ulaska u 1ŽNL Zapad odnosno u 1ŽNL Istok.
VODSTVO NATJECANJA
Članak 23.
Nadzor i koordinaciju nad vodstvom natjecanja provodi komisija za natjecanje IO NSZŽ.
Komisija za natjecanje brine za pravilno provođenje propozicija i kalendara natjecanja, redovito prati
natjecanje te izvještava IO NSZŽ-e o uočenim propustima i problemima u natjecanju.
Članovi IO NSZŽ-e i komisije za natjecanje mogu biti supervizori na važnim utakmicama o čemu nakon
odigrane utakmice podnose izvješće.
Osobe koje obavljaju dužnost supervizora ne mogu obnašati dužnost delegata na 2ŽNL-e.
Naputak o sadržaju kontrole izdaje IO NSZŽ.
Vodstvo natjecanja čine:
- povjerenik za natjecanje, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik povjerenika za
natjecanje,
- povjerenik za suđenje, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik povjerenika za
suđenje,
- disciplinski sudac, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik disciplinskog suca.
POVJERENIK ZA NATJECANJE

-

Članak 24.
Natjecanjem 2ŽNL-e rukovodi Povjerenik natjecanja imenovan od strane Izvršnog odbora NSZŽ-a.
Povjerenik za natjecanje ima prava i obveze:
vodi prvenstveno natjecanje na temelju propozicija i Pravilnika koji se primjenjuje u natjecanju,
raspoređuje delegate za prvenstvene utakmice,
registrira rezultate utakmica te rješava prigovore i žalbe na utakmicu u prvom stupnju,
izrađuje tablice uspješnosti i predaje ih na objavu u službenom glasilu,
podnosi prijave disciplinskom sucu za počinjene prekršaje,
organizira stručne sastanka s delegatima, obavlja ocjenu uspješnosti delegata te im daje izravne naputke i
objašnjenja u određenim prilikama,
na temelju ocjene uspješnosti delegata, a u slučaju automatskog skidanja s liste delegata odmah će
obavijestiti IO NSZŽ,
sudjeluje u izradi prijedloga propozicija i kalendara te obavlja provjeru znanja delegata,
organizira plenume klubova 2ŽNL-e prema potrebi,
kad se za to ukaže potreba predlaže supervizore za praćenje pojedinih utakmica,
redovno zasjeda (utorkom poslije svakog kola u tijeku prvenstva),
nakon svake polusezone podnosi izvješće IO NSZŽ te obavlja i druge poslove koje mu odredi IO NSZŽ.

POVJERENIK ZA SUĐENJE
Članak 25.
Povjerenik za suđenje imenovan je od strane Izvršnog odbora NSZŽ-e.
Povjerenik za suđenje ima prava i obveze:

-

određuje suce za prvenstvene utakmice s liste verificiranih sudaca najkasnije 48 sati prije odigravanja kola, a
u dogovoru sa vodstvom natjecanja i sa viših lista,
iznimno se može izvršiti zamjena sudačke trojke ili pojedinog suca prije samog početka utakmice u
slučajevima koje to propisuje pravilnik o sucima i suđenju,
vodi brigu o suđenju te prati uspješnost suđenja i analizira zapisnike i ocjene o suđenju s utakmica,
ravnomjerno raspoređuje suce za utakmice vodeći računa da iste sudačke trojke ne sude dvije utakmice
uzastopno istim klubu,
podnosi prijave i sudjeluje u analizi podnesenih prijava, žalbi i drugog u svezi sa suđenjem i daje prijedloge za
kontrolu suđenja na prvenstvenim utakmicama,
po završetku polusezone podnosi izvještaj IO NSZŽ s listama uspješnosti,
povjerenik donosi odluke u prvome stupnju na prigovore i žalbe na suđenje.

DISCIPLINSKI SUDAC

-

Članak 26.
Disciplinski sudac imenovan je od strane Izvršnog odbora NSZŽ-e.
Disciplinski sudac ima prava i obveze:
rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili igrači, treneri, suci, delegati, službene i ostale
osobe u natjecanju u skladu s Disciplinskim pravilnikom,
redovno zasjeda poslije svakog kola u tijeku prvenstva,
na završetku svake polu sezone podnosi izvješće IO NSZŽ,
predlaže disciplinskoj komisiji IO NSZŽ pokretanje postupka za prekršaje protiv dužnosnika NSZŽ-e.

NAGRADE
Članak 27.
Prvak 2ŽNL-e u trajno vlasništvo dobiva pehar i komplet medalja IO NSZŽ, a najdiscipliniranija momčad dobije
plaketu u trajno vlasništvo.
Na prijedlog vodstva natjecanja mogu se pojedinim klubovima ili zaslužnim pojedincima dodijeliti i drugi oblici
priznanja ili nagrada.
FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 28.
Klubovi u natjecanju podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
- delegatu i sucima utakmice putne troškove i naknade (takse)
- troškove vođenja natjecanja klubovi plaćaju putem kotizacije za svaku polu sezonu, najkasnije osam dana
prije početka natjecanja,
- novčane kazne prema odluci IO NSZŽ
Putni troškovi i naknada delegatu i sucima utakmice plaća se do 15. dana u kalendarskom mjesecu za prethodni
kalendarski mjesec na žiro račun korisnika sredstava.
Način i vrijeme podmirenja obveza delegat je dužan upisati u zapisnik utakmice.
UVJETI ZA NATJECANJE U 2ŽNL
Članak 29.
U natjecanju i kvalifikacijama za ulazak u natjecanje mogu sudjelovati samo klubovi koji su za odgovarajuću
natjecateljsku godinu ispunili kriterije o uvjetima za igranje u 2ŽNL-e.
Klubovi koji ne budu ispunjavali kriterije o uvjetima za igranje u 2ŽNL-e ne mogu sudjelovati u natjecanju
2ŽNL.
Pregled uvjeta za natjecanja u 2ŽNL-i obavit će komisija IO NSZŽ i predložit odluke IO najkasnije do 01.07. te
natjecateljske sezone.
Ukoliko se ustanove nedostaci koji se mogu otkloniti klub će to provesti najkasnije 20 dana prije odigravanja
1. kola natjecateljske sezone.
Klubovi moraju ispunjavati sljedeće:
i) SPORTSKI KRITERIJI
- seniorska momčad s najmanje 18 registriranih igrača
- klubovi moraju osigurati sudjelovanje svim svojim stručnim djelatnicima (trenerima, liječnicima,
administrativnom osoblju i dr.) na seminarima za usavršavanje koje organizira HNS i NSZŽ,
- broj igrača kontrolira komisija za natjecanje prema Registru registriranih igrača u nadležnom NS koji vrši
registraciju te dostaviti vodstvu 1ŽNL 14 dana prije početka natjecateljske godine.

-

-

-

-

-

-

j) INFRASTRUKTURNI KRITERIJI
igralište koji se nalazi na području grada/općine u kojoj se nalazi sjedište tog kluba,
Izvršni odbor NSZŽ-e, uz prethodno mišljenje Komisije za natjecanje može iznimno, ako se poduzimaju
aktivnosti na izgradnji ili rekonstrukciji stadiona dopustiti klubu da igra na drugom stadionu koji ispunjava sve
propisane uvjete/kriterije,
natkrivene klupe za rezervne igrače i stručno vodstvo momčadi obložene adekvatnom zaštitom,
teren za igru na kojemu se odigravaju utakmice mora odgovarati mjerama kako slijedi: dužina najmanje 90,
a najviše 110 metara, širina najmanje 45 i najviše 75 metara, sa kvalitetnom travnatom podlogom i drugim
standardima koje utvrđuje Pravilnik o stručno-pedagoškom radu HNS-a, ograđen punom ogradom visine
najmanje 1,40 m sa vanjske strane terena za igru te ograđen zaštitnim prolazom za igrače i službene osobe
od svlačionica do igrališta najmanje visine 1,80 m,
iznimno, tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice mogu odstupati od mjera, ali ne mogu biti kraći od
90 metara niti uži od 45 metara,
dvije svlačionice s kupaonicom
sanitarni čvor odvojen od publike,
prostoriju za pisanje zapisnika,
prostoriju s tušem za suce,
zaštitni prolaz za igrače i službene osobe za ulaz, izlaz s terena, fizički odvojen od gledališta, visine najmanje
180 centimetara sa punom ogradom
k) KRITERIJI ADMINISTRACIJE I STRUČNOG OSOBLJA
tajništvo kluba koje obavlja administrativne poslove,
odgovarajuće tijelo (Izvršni odbor kluba, Skupštinu itd.) imenovati će Predsjednika ili Tajnika, koji je
odgovoran za vođenje cjelokupnog poslovanja kluba,
prava i obveze Predsjednika ili Tajnika opisane u aktima Kluba,
osobu koja je odgovorna za financije kluba (knjigovodstvo, priprema dokumenata za financijske kriterije, itd.)
i pisano definirati njegova ili njezina prava i dužnosti ili imati zaključen Ugovor s tvrtkom ili Športskim savezom
o redovitom vođenju i kontroliranju financijskog poslovanja,
trenera za rad sa seniorima sa zvanjem trener „C“ kategorije koji moraju biti članovi stručne organizacije što
je uvjet za dobivanje dozvole za rad (licence).
l) PRAVNI KRITERIJI
klub mora biti član NSZŽ-e i ispunjavati uvjete za članstvo koji su definirani statutom i pravilnicima HNS-a i
isto dokazati izvatkom iz registra klubova ili potvrdom NSZŽ-e,
seniorska momčad obvezno sudjeluje u Cup natjecanju.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Izmjene i dopune ovih propozicija donose se po istom postupku kao i same propozicije.
Ovlašćuje se Natjecateljska komisija da daje upute za primjenu odredbi ovih Propozicija.
Za sve što nije regularno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Pravilnik o nogometnim
natjecanjima HNS-a te ostali propisi i odluke HNS-a.
Članak 31.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u Službenom Glasniku NSZŽ-e.

Velika Gorica, lipanj 2022. godine

PREDSJEDNIK NSZŽ-e
Nenad Črnko v.r.

Izvršni odbor Nogometnog saveza Zagrebačke županije (dalje u tekstu: NSZŽ), temeljem članka 38., alineja 17. Statuta
NSZŽ-e, članka 9. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i Odluke o sustavu natjecanja NSZŽ-e, na 04. sjednici
održanoj 30. lipnja 2022. godine u Velikoj Gorici, donio je
PROPOZICIJE NATJECANJA NSZŽ-e
ZA MLAĐE UZRASTE
natjecateljska godina 2022/2023
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Propozicijama bliže se uređuju pravila za provođenje natjecanja, uvjeti pod kojima se odvija natjecanje,
utvrđuju organi koji vode natjecanje, njihova prava i obveze, uređuju materijalna i druga pitanja u svezi s natjecanjem,
kao i druga pitanja predviđena Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.
Propozicije ne mogu biti u suprotnosti sa Pravilnikom o nogometnim natjecanjima, odlukama kojima se uređuje
sustav natjecanja i ostalim općim aktima HNS-a.
Članak 2.
Na području NSZŽ-e organizirat će se natjecanje mlađih uzrasnih kategorija: juniora, kadeta, pionira, mlađih pionira,
početnika (U-11) i prstići (U-9).
Skupine se mogu formirati na području NSZŽ-e na način da klubovi s područja:
- Križ, Velika Gorica i Vrbovec čine skupinu NSZŽ Istok,
- Jastrebarsko, Samobor i Zaprešić čine skupinu NSZŽ Zapad.
Juniori klubova JŽNL-e, 1ŽNL i 2ŽNL raspoređuju se po skupinama iz stavka 2. ovog članka s svog područja ako za to
postoje uvjeti (najmanje šest klubova).
U protivnome lige slaže Komisija za natjecanje.
Kadetske lige organiziraju se prema prijavama klubova za cijelo područje NSZŽ-e, a sastav liga utvrđuje se prije
početka sezone.
Pioniri i mlađi pioniri podijeljeni su u I. ligu do 14 momčadi, a ostale slijedno niže lige do 12 momčadi raspoređene
po skupinama iz stavka 2. ovog članka s svog područja ako za to postoje uvjeti (najmanje šest klubova).
I. liga NSZŽ mlađih pionira i pionira je protočna kao i ostale slijedno niže lige, a napredovanje ili ispadanje utvrđuje se
na temelju ukupnog plasmana obje momčadi (zbroj bodova mlađih pionira i pionira u natjecateljskoj godini).
Natjecanje prstića (U-9) i početnika (U-11) organizira se prema prijavama klubova za cijelo područje NSZŽ-e, a sastav
liga utvrđuje se prije početka sezone. a ostale slijedno niže lige do 12 momčadi raspoređene po skupinama iz stavka
2. ovog članka s svog područja ako za to postoje uvjeti (najmanje šest klubova).
Sastav liga određuje IO NSZŽ-e i sastavni je dio ovih propozicija.
Broj momčadi sudionika pojedinih liga mladeži utvrđuje se prema broju momčadi prijavljenih klubova zaključno do
01. srpnja tekuće godine.
NS-a organiziraju i provode natjecanja u slijedno nižim ligama za prstiće i početnike, a što se temelji na sportskim
kriterijima broja mlađih uzrasnih kategorija koje klubovi moraju imati u natjecanju te prijavama klubova koji
ispunjavaju uvjete iz propozicija.
Članak 3.
Ukoliko ostane natjecateljskog prostora u lige se mogu prijaviti i druge momčadi odgovarajučeg uzrasta.
O uvrštavanju drugih momčadi (temeljem prijave) odlučuju Povjerenstvo, a takve momčadi počinju svoje natjecanje
od najniže lige.
Druge momčadi isto tako podliježu napredovanju u višu ligu, odnosno ispadanju u nižu ligu.
U istoj ligi ne mogu igrati dvije momčadi istog kluba, druga momčad zadržava pravo igranja u prvoj nižoj slijednoj ligi.

Članak 4.
Klubovi su obvezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanjima koje se organiziraju na području NSZŽ-e po
odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Klubovi su obvezni surađivati s nogometnim instruktorima NSZŽ-e po odredbama pravilnika o nogometnim
natjecanjima HNS-a.
UVJETI ORGANIZIRANJA NATJECANJA
Članak 5.
Natjecanje se u pravilu provodi po dvostrukom bod sustavu, prema utvrđenom kalendaru natjecanja, kroz dvije polusezone "svaki sa svakim", jednom kao domaćin, jednom kao gost.
Za ostale lige, sustav odigravanja određuje se sukladno broju momčadi u ligi, o čemu odlučuje Komisija za natjecanje.
Kalendar natjecanja donosi IO NSZŽ.
Raspored utakmica određuje Povjerenik natjecanja dodjeljujuči natjecateljske brojeve uz primjenu “Bergerove
tablice”, objavljuje se putem Glasila NS-a i to najkasnije 5 dana prije početka natjecanja.
Obveza kluba je sagledati raspored te eventualne primjedbe na termine odigravanja utakmica pisanim putem
dostaviti Povjereniku natjecanja na korekciju.
Raspored odigravanja utakmica za određeno kolo objavljuje se u redovnim brojevima Glasnika NS-a. Raspored sadrži
mjesto igranja, natjecateljski par i dan sa satnicom odigravanja utakmica te obvezuje klubove da utakmice odigraju
sukladno objavi.
Promjena rasporeda odigravanja utakmica nakon objave u Glasniku je dopuštena uz dogovor klubova i obavijstiti
Povjerenika za natjecanje, osim u opravdanim slučajevima o čemu odlučuje Povjerenik za natjecanje.
Članak 6.
Utakmice mlađih pionira, pionira, kadeta i juniora se u pravilu odigravaju subotom, a prstića (U-9) i početnika (U-11)
nedjeljom prijepodne.
Kalendarom natjecanja mogu se predvidjeti i redovita kola u tjednu.
Članak 7.
U koliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odigravanja utakmica za vrijeme prvenstva dužni su prethodno
postići sporazum i isti dostaviti na odobrenje povjereniku za natjecanje najkasnije šest dana prije odigravanja
utakmice.
Ako se neka utakmica (ili više njih) ne može igrati zbog razloga više sile (elementarnih nepogoda, opravdanih
zahtjevnih situacija i sl.), Povjerenik za natjecanje po svojoj procjeni odgađa utakmice i određuje novi termin za
odigravanje utakmica.
Povjerenik natjecanja odgoditi će utakmicu ukoliko su oba kluba suglasna sa odgodom, ali uz obvezni dogovor novog
termina odigravanja koji neće utjecati na regularnost natjecanja.
Povjerenik natjecanja razmatra i odobrava prijedloge klubova glede termina odigravanja utakmica (subota-nedjelja,
prijepodne-poslijepodne) te ih u pravilu odobrava, ukoliko to ne ide na štetu drugih momčadi.
VRIJEME POČETKA I TRAJANJA UTAKMICE
Članak 8.
Vrijeme početka utakmice određuje natjecateljsko tijelo vodeći računa o godišnjem dobu odigravanja utakmice.
Vrijeme trajanja utakmica po uzrastu s trajanjem produžetaka, ako su propozicijama natjecanja predviđeni:
- juniori
2x45 minuta
produžeci
2x15 minuta
- kadeti
2x40 minuta
produžeci
2x10 minuta
- pioniri
2x35 minuta
produžeci
2x5 minuta
- mlađi pioniri
2x30 minuta
produžeci
2x5 minuta
- početnici (U-11)
2x25 minuta
produžeci
2x5 minuta
- prstići (U-9)
2x20 minuta
produžeci
2x5 minuta

ORGANIZACIJA UTAKMICA
Članak 9.
Organizacije utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje sukladno pravilnicima,
odlukama i ovim propozicijama.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa NSZŽ-e i NS-a svih zahtjeva za nadoknadom štete nastale
organizacijom utakmice.
Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost te NSZŽ-e i NS-a ne preuzimaju odgovornost za eventualne nesretne
slučajeve, povrede i ostale nastale štete.
Nedovoljno ili površno provedena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku odgovornost prema
odredbama DP HNS-a.
Klub domaćin obvezan je poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica normalno odigra i zaštiti službene
osobe i igrače za vrijeme odigravanja utakmice sve do njihovog napuštanja igrališta prijevoznim sredstvom.
Dužnosti organizatora utakmice su da osigura:
- medicinsko osoblje srednje i više spreme, koje je dužno doći na utakmicu najmanje 30 minuta prije početka
iste,
- dežurno vozilo i vozača za slučaj prijevoza unesrećenog,
- osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe,
- pet ispravnih nogometnih lopti,
- osobu za pisanje zapisnika u COMET sustavu,
- plaćanje troškova službenih osoba,
- uredno pripremljen i pravilno obilježen teren za igru te prostorije za igrače i službene osobe.
U ograđenom terenu za igru dozvoljen je pristup samo osobama koje su upisane u zapisnik utakmice.
U natkrivenim kabinama za vrijeme utakmice mogu sjediti:
- predstavnici kluba (jedan po klubu) sa urednom licencom,
- pričuvni igrači u sportskoj opremi koji su upisani u zapisnik utakmice (do 7 igrača),
- trener i pomoćni trener (po jedan po klubu) sa urednom licencom,
- medicinsko osoblje sa urednom licencom.
Za vrijeme utakmica nije dozvoljeno prodavanje i konzumiranje alkoholnih pića unutar ograđenog dijela i službenog
dijela prostorija kluba.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama zabranjena je uporaba duhanskih
proizvoda.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja
dužnost na utakmici u ime kluba.
Za vrijeme utakmice najstrože je zabranjeno nešportsko komentiranje sučevih odluka iz kabine za pričuvne igrače i
vrijeđanje svojih i suparničkih igrača.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih djelovanja unutar ili u
neposrednoj blizini igrališta strogo je zabranjena uoći, tijekom ili nakon završetka utakmice.
Isključeni igrač ili udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena za igru.

DELEGAT UTAKMICE
Članak 10.
Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik za natjecanje određuje delegata utakmice koji zastupa vodstvo natjecanja
i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Delegati utakmice mogu biti samo oni koji su utvrđeni na listi delegata temeljem odluke IO NSZŽ-e.
U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat dužnost delegata obavit će sudac utakmice.

Dužnosti i prava delegata su:
- doći na igralište/stadion 60 minuta prije vremena određenog za početak utakmice,
- nosi vidljivo istaknutu delegatsku iskaznicu,
- kontrolira cjelokupnu organizaciju nogometne utakmice,
- utvrdi ispravnost sportskih iskaznica i pravo nastupa prijavljenih igrača,
- utvrdi da li treneri imaju odgovarajuću dozvolu za rad (licencu), da utvrdi njihovu nazočnost na utakmici te
konstatira tko vodi momčad sa klupe za vrijeme utakmice,
- utvrdi nazočnost i dolazak na vrijeme svih službenih osobama predvidenih Propozicijama natjecanja i
Pravilnikom o nogometnim natjecanjima te utvrdi imaju li isti vidno istaknuta službena obilježja,
- utvrdi na temelju vidljivo istaknute licence nazočnost ostalih službenih osoba na klupi,
- svoja zapažanja o utakmici unese u izvještaju o utakmici koji zajedno sa zapisnikom i prilozima dostavlja u
određenom roku nadležnom tijelu,
- kompletni zapisnik i izvještaj o utakmici sačiniti odmah po završetku utakmice u nazočnosti ovlaštenih
predstavnika klubova, a prije potpisivanja dužan je upoznati predstavnike klubova i suce sa svim bitnim
podacima iz zapisnika,
- na traženje službenih predstavnika klubova uručiti po jedan primjerak zapisnika i izvještaja odmah po
zaključenju istih,
- jedan primjerak zapisnika i izvještaja o utakmici delegat ostavlja kod sebe radi eventualne potrebe za
usklađenjem podataka u slučaju gubitka dokumentacije,
- obavlja i druge dobivene naredbe od rukovodstva natjecanja.
Delegat koji se vezano za obavljanje svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ne pridržava se te ne provodi zaključke i odluke
koje proizlaze iz Propozicija natjecanja ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravilnika nogometne igre, biti će
izostavljen jedno ili više delegiranja, a u ponovljenom i težem slučaju protiv istog će se pokrenuti i disciplinski
postupak.
Za utvrđivanje nepravilnosti odgovoran je Povjerenik za natjecanje.
SUCI UTAKMICE
Članak 11.
Utakmice juniora i kadeta u pravilu sude tri suca, ostale kategorije sudi jedan sudac.
Za sve utakmice suce određuje povjerenik za suđenje, koji su dužni doći 30 minuta prije početka utakmice, javiti se
delegatu, pregledati teren u smislu PNI i ustanoviti da li je isti pogodan za igru.
Ako sudac ustanovi da teren nije pogodan za igru i da se utakmica ne može igrati, dužan je svoju odluku priopčiti
delegatu utakmice koji će o tome obavijestiti Povjerenika za natjecanje.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe (podatke), a u izvještaju o utakmici upisati
disciplinsku prijavu protiv igrača ili službene osobe kluba za učinjene prekršaje prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Ako sudac koji je određen za suđenje utakmice ne dođe na igralište u određeno vrijeme za početak utakmice,
utakmicu će suditi prvi pomoćni sudac. U slučaju nedolaska i prvog pomoćnog suca utakmicu će suditi drugi pomoćni
sudac.
Ukoliko na utakmicu ne dođe niti sudac niti pomoćni suci, klubovi će se pismeno sporazumjeti da utakmicu sudi jedan
od nazočnih sudaca.
U slučaju da klubovi ne postignu sporazum, delegat utakmice će odlučiti koji će od nazočnih sudaca suditi tu utakmicu.
Sudac koji se u svezi obavljanja dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odluka ili uputa nadležnog organa i koji
ne pokaže dovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a u svezi sa nogometnim natjecanjem biti će
izostavljen jedno ili više delegiranja, a u ponovljenom i težem slučaju protiv istog će se pokrenuti i disciplinski
postupak.

Ukoliko sudac učestalo otkazuje ili odbija suđenje utakmica mladeži, protiv istog će se pokrenuti disciplinski postupak
te će se o svemu obavijestiti Komisija nogometnih sudaca.
Sudac ili pomočni sudac nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav
oblik oštečenja ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac ili klub, zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila
igre u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.

TRENERI
Članak 12.
Trener može obavljati svoju dužnost na utakmicama mladeži samo ako ima dozvolu za rad/Iicencu u određenom
klubu izdanu u skladu sa odredbama odgovarajućeg Pravilnika.
Ako delegat ustanovi da osoba koja se predstavlja za trenera ili pomoćnog trenera nema dozvolu za rad izdanu u
skladu sa stavkom 1. ovog članka, neće mu dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za rezervne igrače i
službene osobe.
Tijekom utakmice u tehničkom prostoru obvezno mora biti trener, a nazočnost trenera na utakmicama i njegovo
vođenju momčadi tijekom utakmice konstatira delegat utakmice u svom zapažanju.
Iznimno, u slučaju odsutnosti licenciranog trenera momčadi, može ga zamijeniti drugi trener istog kluba koji je
licenciran za vođenje neke od momčadi mlađih uzrasta tog kluba (s odgovarajučom licencom).
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu, sukladno Pravilniku o dozvolama (licencama) za rad nogometnih
trenera.
Klub ne može licencirati pomoćnog trenera ukoliko nema licenciranog glavnog trenera.
Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje (jedan metar) uzdužnoj crti terena za igru radi davanja uputa
svojim igračima (dozvoljeno kretanje unutar tehničkog prostora).
PREDSTAVNIK KLUBA
Članak 13.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici.
Na utakmicama stalnog natjecanja predstavnik kluba mora imati licencu izdanu od strane tajništva NSZŽ.
Licenca se izdaje za jednu natjecateljsku godinu.
U slučaju nepoštivanja odredbe iz stavka 1. ovog članka, zapisnik utakmice potpisuje prijavljeni trener momčadi, a
protiv kluba se pokreće disciplinski postupak.
Predstavnik kluba na utakmici stalnog natjecanja ima prava i dužnosti:
- da nosi vidljivo istaknutu licencu izdanu od ovlaštenog organa za jednu natjecateljsku sezonu,
- da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 45 minuta prije zakazanog početka utakmice,
- da preda delegatu sastav momčadi, športske iskaznice igrača te licence službenih osoba,
- da prijavi delegatu dežurno vozilo sa vozačem,
- da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača,
- da se prije početka utakmice upozna sa upisanim podacima u zapisnik utakmice te svojim potpisom potvrdi
sastav svoje momčadi,
- da po završetku utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika,
- predstavnik kluba domaćina dužan je za vrijeme trajanja utakmice biti u neposrednoj blizini delegata radi
pružanja pomoći u pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka koji su smetnja za normalno odigravanje
utakmice.

ZAPISNIK UTAKMICE
Članak 14.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i osobu educiranu za pisanje zapisnika i izvještaja
utakmice u aplikacijskom sustavu Comet (http://comet.hns-cff.hr).
U slučaju ne mogućnosti korištenje Comet sustava, klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na
raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispuni pisaćim strojem
ili računalom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika.
Izvještaj delegata (sastavlja se na svim utakmicama) nakon usklađenih podataka sa sucem, sastavlja delegat, a
potpisuju ga delegat i sudac utakmice.
U slučaju nenazočnosti delegata, zapisnik o izvještaj o utakmici sastavlja sudac utakmice.
Zapisnik delegat dostavlja Povjereniku za natjecanje u roku od 48 sati.
U slučaju da zapisnik nije pisan u sustavu, klub domačin je obvezan napraviti prijepis podataka u sustav COMET
najkasnije u roku od 24 sata po odigranoj utakmici.
Prijepis od strane ovlaštenog zapisničara mora biti identičan potpisanom zapisniku koji je poslan e-mail-om poslije
utakmice i identičan za zapisnikom koji se dostavlja u tajništvo.
Svaka zloupotreba prijepisa i ispravak podliježe disciplinskom postupku.
Službene osobe u slučaju težih propusta u organizaciji utakmice ili izgreda na zahtjev povjerenika podnijet će
dopunska izvješća i očitovanja.
UVJETI NATJECANJA
Članak 15.
Uvjeti natjecanja propisani su u odluci o sustavu natjecanja.
Igralište na kojem se igraju utakmice mladeži mora biti registrirano od nadležne komisije županijskog saveza.
Utakmice se igraju i na igralištima koja imaju sve uvjet za odigravanje utakmica mladeži, a koji proizlaze iz Propozicija,
to se odnosi na terene sa kvalitetnom travnatom podlogom ili umjetnom podlogom, sa dimenzijama igrališta ne
kračim od 90 metara niti užim od 60 metara.
Klubovi u obvezni prije početka natjecanja prijaviti terene za odigravanje utakmica, a suglasnost za korištenje
određenog terena daje područno NSZŽ te iste podatke objavljuje u službenom glasilu.
Iznimno, ali uz zajedničku suglasnost oba kluba, utakmica se može odigrati na drugim igralištima koja zadovoljavaju
sve propisane uvjete, a u cilju očuvanja glavnih terena od oštečenja zbog vremenskih prilika (obilne kiše, snijeg i sl.).
Igrališta moraju imati ogradu, uz uzdužnu crtu natkrivene kabine za igrače i službene osobe te kabinu za delegata i
medicinsko osoblje.
Klub domaćin obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno pogodan za odigravanje utakmice.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donesenu odluku o nepogodnosti terena za igru i to poslije
pregleda terena od strane suca i oba kapetana momčadi. O tome prethodno telefonski obavijestiti Povjerenika za
natjecanje.
IGRAČI
Članak 16.
Utakmica može početi ako jedna momčad ima najmanje sedam igrača.
Ako jedna momčad za vrijeme igre ostane sa manje od sedam igrača sudac je dužan da igru prekine, a ukoliko momčad
nije u mogućnosti da u roku pet minuta nastupi sa minimalnim brojem igrača, dužan je utakmicu prekinuti, ista
momčad koja ostane manje od sedam igrača podliježe kazni sukladno DP HNS-u.
U zapisnik utakmice može biti upisano najviše sedam zamjenskih igrača koji se mogu zamijeniti tijekom utakmice i to:

MLAĐI PIONIRI – bez ograničenja, leteće zamjene, ali samo u prekidu igre.
PIONIRI, KADETI, JUNIORI - najviše sedam zamjena igrača, s time da u drugom poluvremenu svaki klub može
vršiti zamjenu u maksimalno tri navrata.
Zamjena se može vršiti samo s igračima koji su prije početka utakmice upisani u zapisnik.
Klubovi koji su prijavili druge momčadi za natjecanje mladeži, pravo nastupa imaju igrači samo ulaznog godišta i
najviše (5) igrača izlaznog godišta.
Drugom momčadi smatra se momčad koja se natječe u ligama NSZŽ-e, a isti klub već ima tu kategoriju u višoj ligi
(NSZŽ-e, Središta, Prva HNL).
NASTUP IGRAČA PO UZRASTIMA
Članak 17.
Igrači koji su temeljem obavljene registracije stekli pravo nastupanja za svoj klub mogu biti:
- u momčadi prstića (U-9), ako na dan utakmice nisu mlađi od šest, a na dan 01. 07. te natjecateljske godine
nisu stariji od 8 godina i šest mjeseci (rođeni 01.01.2014. godine i mlađi),
- u momčadi početnika (U-11), ako na dan utakmice nisu mlađi od 8, a na dan 01.07. te natjecateljske godine
nisu stariji od 10 godina i 6 mjeseci (rođeni 01.01.2012. godine i mlađi),
- u momčadi mlađih pionira, ako na dan utakmice nisu mlađi od 10 godina, a na dan 01. 07. te natjecateljske
godine nisu stariji od 12 godina i 6 mjeseci (rođeni 01.01.2010. godine i mlađi),
- u momčadi pionira, ako na dan utakmice nisu mlađi od 12 godina, a na dan 01.07. te natjecateljske godine
nisu stariji od 14 godina i 6 mjeseci (rođeni 01.01.2008. godine i mlađi),
- u momčadi kadeta, ako na dan utakmice nisu mlađi od 14 godina, a na dan 01.07. te natjecateljske godine
nisu stariji od 16 godina i 6 mjeseci (rođeni 01.01.2006. godine i mlađi),
- u momčadi juniora, ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina, a na dan 01.07. te natjecateljske godine
nisu stariji od 18 godina i 6 mjeseci (rođeni 01.01.2004. godine i mlađi),
Na prvenstvenim utakmicama juniora može nastupiti i šest igrača koji na dan 01.07.2022. nisu stariji od 19 godina i 6
mjeseci (rođeni 01. 01. 2003. godine i mlađi), pri tome maksimalno tri takva igrača jedne momčadi mogu istovremeno
biti u igri.
Iznimno, na utakmicama momčadi određenog dobnog uzrasta može nastupiti igrač koji je jednu (1) godinu mlađi od
minimalne životne dobi potrebne za pravo nastupa, određene stavkom 1. ovog članka, ako je od posebne liječničke
komisije proglašen sposobnim za nastupanje na utakmicama odgovarajućeg uzrasta, s tim da mu je to pravo
potvrđeno od strane nadležnog organa za registraciju i unijeto u športsku iskaznicu.
Na ligama mladeži dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko i
državljani neke od država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora.
Pravo nastupanja igrača utvrđuje delegat prije početka utakmice.
Igrači koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja utakmice, na način predviđen
Pravilima nogometne igre i to samo ako su upisani u zapisnik kao igrači ili zamjenici prije početka utakmice.
Ne dopušta se naknadni upis novih igrača u zapisnik koji nisu prijavljeni delegatu prije početka utakmice. U slučaju
uočene greške kod pisanja zapisnika može se izvršiti ispravak tijekom trajanja utakmice.
Na utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen putem sportske iskaznice.
U slučaju da igrač nema sportsku iskaznicu identitet se može utvrditi pregledom u COMET sustav pod registriranim
igračima ako je kod registracije igrača ugrađena igračeva fotografija ili drugom ispravom koja ima fotografiju igrača i
osobne podatke, uz predočenje zapisnika sa prethodno odigrane utakmice, gdje je igrač bio upisan u zapisnik
utakmice.
Ako klub nastupi na javnoj utakmici s igračem koji ne ispunjava uvjete iz ovog članka, protiv kluba i igrača pokrenut
će se disciplinski postupak po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS, s tim što će klub snositi i druge posljedice
predviđene Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

Članak 18.
Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i do kada vrijedi liječnički
pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički pregled).
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci.
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 sustav COMET, ne može nastupiti na
javnoj utakmici.
SPORTSKA OPREMA
Članak 19.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje.
Ako su dresovi ili slične boje dresove će promijeniti gostujuća momčad ukoliko domaća momčad nastupa u dresovima
svoje prijavljene boje.
U slučaju da gostujuća momčad nema rezervne dresove klub domaćin je dužan gostujućoj momčadi posuditi dresove
uz pravo naplate pranja.
Prije početka natjecateljske godine svi klubovi obvezni su prijaviti boju dresa u kojoj će nastupati kao domaćin.
Na poleđini dresa moraju biti vidljivi brojevi propisane veličine (20x30x5cm), a mogu se koristiti brojevi od 1 do 99.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 20.
Momčad koji pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaka momčad osvaja po jedan bod.
Plasman se utvrđuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja bodova odlučuje razlika između postignutih i
primljenih pogodaka.
Kada dva kluba imaju istu razliku pogodaka, bolje mjesto na ljestvici zauzima klub koji je postigao više pogodaka, a
ako su postigli isti broj pogodaka dijele mjesto koje im pripada.
Ukoliko se radi o prvaku i mjestu koje utječe na prijelaz u viši ili ispadanje u niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog
broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u međusobnim susretima.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između postignutih i primljenih pogodaka.
Ako je i zbroj postignutih i primljenih pogodaka jednak, odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima (kada su
u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih pogodaka (kada su u kombinaciji tri ili više klubova).
Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih klubova i
to:
- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba,
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu kada je u kombinaciji četiri ili
više klubova.
Članak 21.
Napredovanje kod pionira i pomlađih pionira utvrđuje se dodatnom tablicom zbroja bodova pionira i mlađih pionira.
Plasman u viši stupanj natjecanja ostvaruje klub koja ima najveći broj bodova.
Ako se u novoj odluci o sustavu natjecanja donesu promijenjene odredbe o mlađim uzrasnim kategorijama
primjenjivat će se odredbe poštujući princip kvalitete i športskih rezultata.
SUSPENZIJE
Članak 22.
Suspendirana momčad po bili kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupati na svim
javnim utakmicama sve dok traje suspenzija.
Suspenzijom igrališta izriče se zabrana odigravanja prvenstvenih utakmica na dotičnom igralištu.

ŽALBE NA UTAKMICU
Članak 23.
O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba odnosno prijave ovlaštene službene
osobe.
Žalbe se rješavaju prema odredbama PNN-a HNS-a.
TIJELA NATJECANJA
Članak 24.
Tijela natjecanja su:
- Povjerenik za natjecanje,
- Povjerenik za suđenje,
- Disciplinski sudac.
POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 25.
Natjecanjem liga mladeži rukovodi Povjerenik natjecanja imenovan od strane Izvršnog odbora NSZŽ-a.
Jedan Povjerenik može voditi više liga mladeži.
Povjerenik za natjecanje:
- ima nadzor nad natjecanjem liga mladeži NSZŽ
- rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama i ostalim propisima koji se primjenjuju u natjecanju,
odnosno Odlukama IO HNS-a i NSZŽ-a,
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju
- vodi tablicu natjecanja,
- određuje delegate za utakmice,
- utvrđuje satnicu te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja
- prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,
Svaka liga ima povjerenika za natjecanje dok su ostala tijela zajednička za sve kategorije na području gdje se vodi
natjecanje.
Povjerenik za natjecanje vodi natjecanje na temelju propozicija i Pravilnika koji se primjenjuju u natjecanju,
raspoređuje delegate za prvenstvene utakmice, registrira rezultate utakmica te rješava prigovore i žalbe na utakmicu
u prvom stupnju, izrađuje tablice i predaje ih na objavu u službenom glasilu.
U slučaju nepravilnosti u natjecanju, odnosno neopravdano nenastupanja pojedine momčadi na dvije prvenstvene
utakmice o tome će odmah obavijestiti povjerenika za natjecanje seniorske momčadi.
POVJERENIK ZA SUĐENJE
Članak 26.
Povjerenik za suđenje imenovan je od strane Izvršnog odbora NSZŽ-e.
Jedan Povjerenik za suđenje može voditi više liga mladeži.
Povjerenik za suđenje:
- određuje suce za utakmice
- priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke problematike,
- sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,
- vodi brigu o suđenju na svim utakmicama mladeži
- prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja, prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju
- informira nadležna tijela o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera,
- podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora i žalbi u vezi sa suđenjem
- najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone izrađuje i daje izvješće o suđenju Izvršnom
odboru NSZŽ-a
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere nadležna tijela.

DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 27.
Disciplinski sudac lige mladeži imenovan je od strane Izvršnog odbora NSZŽ-e.
Jedan Disciplinski sudac može voditi više liga mladeži.
Disciplinski sudac rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili igrači, treneri, suci, delegati, službene i
ostale osobe u natjecanju liga mladeži NSZŽ-e, u skladu s Disciplinskim pravilnikom.
FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 28.
Klubovi u natjecanju mlađih uzrasnih kategorija podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
- delegatu i sucima utakmice putne troškove i naknade (takse)
- troškove vođenja natjecanja klubovi plaćaju putem paušala - kotizacije za svaku polu sezonu, najkasnije osam
dana prije početka natjecanja
- novčane kazne plaćaju se prema odluci IO NSZŽ
Putni troškovi i naknada, delegatu i sucima utakmice plaća do 15. dana u kalendarskom mjesecu za prethodni
kalendarski mjesec na žiro račun korisnika sredstava.
Način i vrijeme podmirenja obveza delegat je dužan upisati u zapisnik utakmice.
NAGRADE
Članak 29.
Prvaci liga dobivaju u trajno vlasništvo pehar i komplet medalja IO NSZŽ-e.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Izmjene i dopune ovih propozicija donose se po istom postupku kao i same propozicije.
Ovlašćuje se Natjecateljska komisija da daje upute za primjenu odredbi ovih Propozicija.
Za sve što nije regularno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Pravilnik o nogometnim
natjecanjima HNS-a te ostali propisi i odluke HNS-a.
Članak 31.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u Službenom Glasniku NSZŽ-e.

Velika Gorica, lipanj 2022. godine

PREDSJEDNIK NSZŽ-e
Nenad Črnko v.r.

OSNOVNE PROPOZICIJE NATJECANJA LIGA
“U-8 i U-9” i “U-10 i U-11” HNS-a

Članak 1.
Natjecanjem lige U-8, U-9 i U-10, U-11 rukovodi Povjerenik odreĎenog ŽNS-a ili ZNS-a
Članak 2.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin. Klub domaćin dužan je osigurati odgovarajuće igralište s potrebnim
brojem prostorija: dvije prostorije za presvlačenje momčadi, prostoriju za suca i prostoriju za pisanje zapisnika.
Članak 3.

IGRALIŠTE U-8, U-9
Veličina igrališta je polovina nogometnog igrališta u poprečnom smjeru, s time da se nogometna vrata nalaze na
uzdužnoj crti igrališta (aut liniji). Dimenzije kaznenog prostora su 11x27 m, vratarevog prostora 5x15 m, a točka za
izvoĎenje kaznenog udarca je udaljena 9 m od linije vrata.
Dimenzije vrata su 2 x 5 m.
Bočne linije su linija koja označava centar odnosno polovicu cijelog terena i linija u visini peterca (označavanje
kapicama) svakog nogometno igrališta.
Udarac iz kuta (korner) izvodi se s udaljenosti od 16 m od bliže stative gola. ZaleĎe ne postoji. Utakmice
se igraju loptom br. 4.

IGRALIŠTE U-10, U-11
Veličina igrališta su linije šesnaesterca (do uzdužnih linija povućene kapicama za označavanje) i uzdužne crte svakog
nogometnog igrališta. Nogometna vrata nalaze na sredini linije od šesnaest metara.
Dimenzije kaznenog prostora su 11x27 m, vratarevog prostora 5x15 m, a točka za izvoĎenje kaznenog udarca je
udaljena 9 m od linije vrata.
Dimenzije vrata su 2 x 5 m.
Udarac iz kuta (korner) izvodi s mjesta presjeka uzdužne linije i označene linije u ravnini šesnasterca.
ZaleĎe ne postoji. Utakmice se igraju loptom br. 4.
Članak 4.

PRAVO NASTUPA
Pravo nastupa za U-8, U-9 imaju svi pravilno registrirani igrači rođeni iza 01. siječnja 2014. g. a da na dan utakmice
nisu bili mlaĎi od 7 godina.
U selekcijama U-8, U-9 mogu nastupiti i djevojčice rođene iza 01.01.2013., a da na dan utakmice nisu bile mlađe od
8 godina.
Pravo nastupa za U-10, U-11 imaju svi pravilno registrirani igrači rođeni iza 01. siječnja 2012. g. a na dan utakmice
nisu bili mlađi od 9 godina.
U selekcijama U-10, U-11 mogu nastupiti i djevojčice rođene iz 01.01.2011., a na dan utakmice nisu bile mlađe od
10 godina života.
Svim igračima liječnički pregled vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana izvršenog pregleda

Članak 5.

BROJ IGRAČA U POLJU - U-8, U-9
Broj igrača u polju je 9 (8 igrača + vratar). Utakmica može započeti ako jedna momčad ima najmanje 7 igrača.
Broj pričuvnih igrača je 9, izmjene se vrše u neograničenom broju, a pojedini igrač može ulaziti više puta, ali samo
uz najavu sucu u prekidu igre.

BROJ IGRAČA U POLJU - U-10, U-11
Broj igrača u polju je 9 (8 igrača + vratar). Utakmica može započeti ako jedna momčad ima najmanje 7 igrača.
Broj pričuvnih igrača je 9, izmjene se vrše u neograničenom broju, a pojedini igrač može ulaziti više puta, ali samo
uz najavu sucu u prekidu igre.
Članak 6.
Za svaku utakmicu uzrasta U-8, U-9 i U-10, U-11 svaki ŽNS zasebno donosi ostali dio Propozicija koji je vezan uz
prisustvo suca i delegata na utakmicama i sl.
U slučaju nemogućnosti korištenje Comet sustava klub domaćin obvezan je staviti na raspolaganje dovoljan broj
obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispuni pisaćim strojem ili računalom, kao i
pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika.
Delegat (ili zapisničar domaćin) sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju
podataka u zapisniku utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati uoči početka utakmice.
Delegat ili zapisničar domaćin ili sudac utakmice na utakmicama U-8,U-9 ili U-10, U-11 su obavezni zapisnik o
utakmici dovršiti odmah po odigranoj utakmici.
Jedan primjerak zapisnika ovlaštena osoba na utakmici (delegat ili sudac) dostavlja u ŽNS ili ZNS u roku od 24 sata,
a po primjerak zapisnika uručuje predstavnicima klubova.

