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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
LIGA VETERANA NSKŽ
- Povjerenik za natjecanje Broj: 034/2015
Karlovac: 02. prosinac 2015. godine

PREDMET:

Izvješće Povjerenika za natjecanje LV NSKŽ
za sezonu jesen 2015., dostavlja se, -

Sukladno točki 4. Vašeg dopisa broj: 345/2015. od 30. studenog 2015. godine, dostavljam Vam Izvješće
Povjerenika za natjecanje Lige veterana NSKŽ nakon završenog jesenskog dijela natjecanja sezone 2015./2016.
godine.
Nadnevka 12. kolovoza 2015. godine u prostorijama NSKŽ održan je Plenum klubova LV NSKŽ. Na plenum
je pozvano prijavljenih 7 klubova Lige veterana NSKŽ, od kojih je nazočilo 4 službena predstavnika klubova. Od
natjecanja u sezoni 2015./2016, odustala prijavljena ekipa veterana NK Dobra sv. Petar pa nije bilo potreba za
odazivanjem službene osobe koja će predstavljati klub.
Tijekom Plenuma, predstavljeno je vodstvo natjecanja koje će rukovoditi natjecanjem ove devete po redu
sezone: za Povjerenika za natjecanje od strane IO NSKŽ, imenovan je Dražen Tuškan, Povjerenik za suđenje biti će
novoimenovani dugogodišnji savezni sudac i kontrolor suđenja g-din Ivica Grgić dok će Disciplinski sudac biti g-din
Dragan Kolić.
Propozicije natjecanja Lige veterana NSKŽ u odnosu na protekle sezone nisu se bitnije mijenjale i ostale su
iste osim u dijelu članka 6. koji je obzirom na broj prijavljenih momčadi u smislu sustava natjecanja, regulirano je
da će se natjecanje provesti trokružnim sustavom natjecanja u dva dijela, jesen 2015. i proljeće 2016. Propozicije
natjecanja izrađene su na vrijeme te dostavljene Izvršnom odboru NSKŽ na odobrenje, nakon čega su prije
početka prvenstva dostavljene svim klubovima sudionicima Lige veterana NSKŽ na uporabu.
Prema prijedlogu Kalendara natjecanja koji je prezentiran na Plenumu, prvenstvo je započelo utakmicama
1. kola koje su bile na rasporedu 07. rujna. U jesenskom dijelu u planu je bilo odigravanje ukupno sedam kola, od
čega pet utakmica prvog kruga i dvije utakmice drugog kruga zaključno sa 19. listopada a igralo bi se u redovitom
terminu ponedjeljkom popodne. Preostale tri utakmice drugog kruga i pet utakmica trećeg kruga igrale bi se na
proljeće 2016. Klubovi koji su se prijavili za natjecanje u Ligi veterana za sezonu 2015./2016. po Bergeru izvučeni
su sljedećim redom. Natjecateljski boj 1.pripao je veteranima NK Duga Resa iz Duga Rese, prošlosezonskim
pobjednicima lige, broj 2 pripao je novajliji u Ligi veteranima NK Kupa iz Donjeg Mekušja kojima su se pripojili
igrači veterani NK KIM-a. Broj 3 pripao je veteranima NK Vojnić '95 iz Vojnića, broj 4 veteranima NK Slunj iz Slunja,
broj 5 veteranima NK Zrinski-Ozalj iz Ozlja i broj 6 veteranima Mostanje ALL iz Mostanja, Karlovac.
Tijekom jesenskog dijela natjecanja odigralo se ukupno 6 od planiranih 7 kola, zbog nemogućnosti
odigravanja planiranog kola zbog poplave na terenima diljem Županije, tako da je došlo do pomaka u terminima
odigravanja, a zbog promjene zimskog računanja vremena nije više bilo u mogućnosti odigravati utakmice u
redovitom terminu ponedjeljak popodne. Shodno tome, kompletno 7. kolo odgođeno je te je prebačeno i igrat će
se na proljeće 2016. Također dvije utakmice tijekom jeseni nisu odigrane (utakmica 5. kola Zrinski-Ozalj – Duga
Resa i utakmica 6. kola Slunj - Vojnić '95) a iste će biti odigrane prije nastavka proljetnog dijela natjecanja.
Nakon nepotpuno odigranih 6 jesenskih kola, na čelu ljestvice LV NSKŽ je uz utakmicu manje ekipa
veterana NK DUGA RESA sa 15 osvojenih bodova uz gol razliku 11:3 (+8), slijedi ih ekipa veterana NK ZRINSKIOZALJ iz Ozlja koji su u sezoni jesen 2015. uz također utakmicu manje osvojili 13 bodova uz gol razliku 20:3 (+17).
Treću poziciju zauzeli veterani NK SLUNJ koji su također uz utakmicu manjka osvojili 10 bodova uz gol razliku 13:8
(+5).
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U sezoni jesen 2015. odigrane su ukupno 16 utakmica, postignuto je 62 pogotka što čini u prosjeku 3,9
zgoditaka po utakmici. Najviše pogodaka postignuto je u 1. kolu (15) a najmanje u 3. kolu, ukupno (6).
Najbolji strijelac lige za sezonu jesen 2015. je Nenad Đurić iz ekipe veterana NK ZRINSKI-OZALJ sa 7 postignutih
pogodaka a slijede ga Neven Bastaja (Slunj) i Dario Relja (Vojnić '95) sa po 5 pogodaka.
DISCIPLINSKE MJERE:
U tekućoj natjecateljskoj sezoni na odigranih 16 utakmica, dodijeljeno je ukupno 11 javnih opomena, što
je u prosjeku 0,7 dodijeljenih javnih opomena (žutih kartona) po utakmici. Ujedno su samo 2 igrača zaradila
isključenja (crvena kartona). U odnosu na proteklu sezonu, bilježimo drastičan pad i javnih opomena i isključenja
što je za svaku pohvalu. Sukladno članku 37. Kaznenih odredbi Propozicija natjecanja LV NSKŽ, svi sankcionirani
igrači na vrijeme su uplaćivali te podmirivali novčane iznose za pojedinu vrstu kazne. Od ostalih disciplinskih
mjera, od strane Disciplinskog suca NSKŽ a temeljem njegovih nadležnosti izrečene su dvije kazne zabrane
nastupa na po jednoj prvenstvenoj utakmici, zbog nesportskog ponašanja 2 igrača NK Slunj nakon završetka
utakmice. U međuvremenu su svoje kazne odradili. Sukladno gore narečenom, izrađivana je tablica far play-a gdje
se na istoj ove jeseni kao najdiscipliniranija ekipa pokazala ekipa veterana NK KUPA bez dosada izrečene ijedne
kazne.
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OSTALO:
U periodu od 01.08. do 01.11.2014. godine tj. sezoni jesen 2015. od strane Komisije za registraciju klubova
i igrača NSKŽ, u kategoriji veterana, registrirano je ukupno 34 igrača veterana i to: 6 igrača po čl. 36/1, 1 igrač po
čl. 24-36/2, 6 igrača po čl. 36/2, 4 igrača po čl. 37/1, te 17 igrača po čl. 37/8. Trenutno nogometni kadar veterana
čine ukupno 456 registrirana igrača što je neznatan porast u odnosu na podatak iz istog vremena prošle sezone
kada je bilo registrirano ukupno 452 igrača veterana. Zasigurno klubovi ne raspolažu sa toliko igrača jer evidentno
je da se neki igrači još uvijek vode kao registrirani a prestali su sa igranjem ili ne nastupaju. Isto tako neki klubovi u
kojima postoje registrirani igrači i vode se u evidenciji u Comet sustavu, odustali su od natjecanja pa je stvarna
brojka registriranih igrača a koji su trenutno u sustavu natjecanja, znatno manja. Svaki od klubova može dobiti na
uvid stanje registriranih igrača te ukoliko to želi, brisati neaktivne igrače iz članstva ukoliko više ne računaju na
njih a isto tako stvarni pokazatelj veteranskog nogometnog kadra biti će precizan nakon provedene preregistracije
početkom naredne 2016. godine. Za istaknuti je kako su na vrijeme izrađivani Službeni Bilteni LV NSKŽ, u kojem su
neposredno nakon utakmica obrađivani rezultati i tablice te ostale naj bitnije informacije o natjecanju, te su
ujedno redovito objavljivane u svim javnim glasilima i medijima na području Županije kao i na službenim web
stranicama HNS-a i novo dizajnirane stranice NSKŽ.
ZAKLJUČAK:
Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ, na kraju jesenskog dijela natjecanja iskazuje zadovoljstvo organizacijom
i pripremom utakmica te disciplinom. Apeliram na sve predstavnike klubova, igrače i ljubitelje veteranskog
nogometa da i dalje svi skupa vodimo brigu o svojim ekipama i igračima, da svatko od nas damo svoj maksimalni
doprinos odgovornosti na svojim razinama, prvenstveno na odlukama koje smo donijeli na Plenumu klubova kao i
Odlukama Izvršnog odbora NSKŽ, u cilju kako bi ovo natjecanje imalo svoja prepoznatljiva obilježja kao i do sada.
U tijeku su pripreme za organizaciju 8. Božićnog malonogometnog turnira u kategoriji veterana koji će se
paralelno odigravati sa turnirom seniora. Očekujem da će na tom, sada već tradicionalnom turniru nastupiti sve
veteranske ekipe koje se natječu u Ligi veterana NSKŽ. Na kraju, ističem, pozdravljam i pohvaljujem kao i do sada
iznimno dobru suradnju sa svim službenim predstavnicima klubova Lige veterana kao i sa Tajništvom NSKŽ,
Povjerenikom za suđenje g-dinom Ivicom Grgićem i Disciplinskim sucem g-dinom Draganom Kolićem.
Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ
Dražen TUŠKAN v.r.

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
KOMISIJA ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA

OBAVIJEST KLUBOVIMA
- PRIPREME ZA PREREGISTRACIJU IGRAČA 2016. -

Obzirom na nadolazeću preregistraciju igrača u 2016. godini, koju su dužni provesti svi klubovi NSKŽ,
donosimo nekoliko obavijesti i savjeta, kako bi ista protekla u skladu sa Odlukom Komisije za ovjeru registracija
klubova i igrača HNS-a.
Preregistracija igrača amatera obavit će se u razdoblju 18.01.2016. (ponedjeljak) do zaključno 29.02.
(ponedjeljak) 2016. godine.
Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno sa posljednjim danom koji prethodi
prvom danu preregistracije.
U svrhu jednog od preduvjeta za preregistraciju igrača, svaki klub je odgovoran i dužan izvršiti slikanje
igrača (obavezno u dresu, s lica i gologlav). Fotografija mora biti jasna, ne starija od tri mjeseca, te u
elektronskom obliku ubačena u sustav COMET. Klubovi koji imaju tehničku mogućnost pristupa Comet sustavu,
istu radnju mogu i moći će obaviti sami, dok će za klubove koji nemaju tehničke mogućnosti, isto obaviti nadležno
tijelo ŽNS-a. Predlažemo klubovima, dok su im igrači još na okupu da slikanje izvrše još tijekom ove jesenske
sezone, kako bi se izbjegli mogući problemi pogotovu tijekom zimske pauze kad igrači odlaze na godišnje
odmore, skijanja, školske praznike i sl.
Nakon izvršene preregistracije, svakom igraču biti će izdana nova športska iskaznica ispisana iz COMET
sustava u formatu osobne iskaznice. SADAŠNJI FORMAT SPORTSKIH ISKAZNICA I PRIJAVA ZA REGISTRACIJU VIŠE
SE NEĆE UPOTREBLJAVATI. !!! Tajništvo NSKŽ će za sve detalje nove preregistracije organizirati sastanak sa
tajnicima klubova.
Za sve dodatne obavijesti i nejasnoće vezano uz nadolazeću preregistraciju, molimo obratiti se u Tajništvo
NSKŽ.

Dražen TUŠKAN v.r.
Igor GEC v.r.
Darko HRASTOVČAK v.r

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
47000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5

Broj : 351-A/2015.
Karlovac, 02. prosinca 2015.

PRIJAVA ZA 8. MALONOGOMETNI TURNIR REGISTRIRANIH KLUBOVA NSKŽ
-VETERANI Nogometni klub:
Kontakt osoba i broj mobitela:

BROJ EKIPA:
VETERANI (kotizacija 300 kn po ekipi)
JEDNA
Osnovna prijava (6 igrača):
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
Prijavu ste dužni dostaviti u NSKŽ najkasnije do 16. prosinca 2015. godine (srijeda)

Za NK _________________________

Potpis i pečat ____________________________

NAPOMENA:
Turnir će se odigravati u terminima od 21. 12. 2015. godine, u ŠSD Mladost na Rakovcu. Svaki klub smije
prijaviti jednu ekipu u konkurenciji veterana. Finalisti natjecanja ostvaruju pravo plasmana u četvrtfinala
glavnog turnira veterana u malom nogometu – „Karlovac 2015./2016.“, u organizaciji NSKŽ i tvrtke
„Mladost“.
Molimo da se pridržavate rokova prijave, kako bi Organizacijski odbor na vrijeme mogao pripremiti sve
za održavanje. Kotizacija se može uplatiti na žiro račun NSKŽ ili u tajništvu.
Za sve dodatne informacije možete nazvati na brojeve 099/7855-297 ili 099/8855-766.
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