NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
POVJERENIK ZA NATJECANJA MLADEŽI

U Karlovcu, 10.08.2016.
Broj: 237/2016.
PROPOZICIJE NATJECANJA LIGE “LIMAĆA”
NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA SEZONU 2016/17
Članak 1.
Natjecanjem lige limaća rukovodi Povjernik za natjecanja mladeži NSKŽ-a.
Članak 2.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin. Klub domaćin dužan je osigurati
odgovarajuće igralište s potrebnim brojem prostorija: dvije prostorije za svlačenje
momčadi, prostoriju za suca i prostoriju za pisanje zapisnika.
Članak 3.
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 izvođenje kaznenog
udarca je udaljena 9 m od linije vrata.
Dimenzije vrata su 2 x 5 m.
Udarac iz kuta (korner) izvodi se s udaljenosti od 16 m od bliže stative gola.
Zaleđe ne postoji.
Utakmice se igraju loptom br. 4 ili 5.
Članak 4.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači rođeni iza 01. siječnja 2006. g. a
na dan utakmice nisu bili mlađi od 8 godina. Za ekipe mogu natupiti i 2 igrača sa
navršenih 7 godina život na dan igranja utakmice.
U selekcijama limaća mogu nastupiti i djevojčice rođene iz 01.01.2005. , a na dan
utakmice nisu bile mlađe od 8 godina.
Svim igračima liječnički pregled vrijedi 6 (šest) mjeseci od upisa u športsku iskaznicu.
Broj igrača u polju je 9 (8 igrača + vratar).Utakmica može započeti ako jedna momčad
ima najmanje 7 igrača.
Broj pričuvnih igrača je neograničen,a izmjene se vrše u neograničenom broju, a
pojedini igrač može ulaziti više puta, ali samo uz najavu sucu u prekidu igre.
Članak 5.
Za svaku utakmicu uzrasta limaći Povjerenik za određivanje delegata određuje
delegata s liste delegata koji zastupa rukovodstvo i ima vrhovni nadzor nad
utakmicom.
Delegat je obavezan zapisnik o utakmici dovršiti odmah po odigranoj utakmici u
nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova. Dva primjerka zapisnika i izvještaj

delegata, delegat dostavlja u NSKŽ u roku od 24 sata, a po primjerak zapisnika
uručuje predstavnicima klubova.
Klub domaćin obavezan je delegatu utakmice staviti na raspolaganje dovoljan broj
obrazaca Zapisnika o odigranoj utakmici i izvještaja delegat te osigurati ispravan
pisači stroj za pisanje.
Ako klub domaćin ime računalo na kojem se sastavlja zapisnik o utakmici i izvještaj
delegata, klub domaćin dužan je osigurati i stručnu osobu za rad na računalu
(zapisničara) koji će ove obrasce sastaviti na računalu.
Ukoliko na utakmicu ne dođe određeni delegat njegovu će dužnost obavljati sudac
utakmice.
Članak 6.
Za sve utakmice povjerenik za suđenje NSKŽ-a odredit će jednog suca.
Članak 7.
Vrijeme trajanja utakmice je 2 x 25 minuta.
Članak 8.
Klubovi koji u natjecanju nastupaju s dvije ekipe limaća dužni su prije početka
natjecanja Povjereniku za natjecanja predati popise igrača za svaku ekipu posebno.
Ukoliko klubovi ne dostave popise smatrat će se da igrač nastupa za onu ekipu za
koju je prvi puta nastupio.
Tijekom natjecateljske sezone nije dozvoljen prelazak igrača iz jedne u drugu ekipu
osim u izuzetnim slučajevima uz odobrenje Povjerenika za natjecanje mladeži..
U slučaju novoregistriranog igrača tijekom sezone smatrat će se da je taj igrač one
ekipe za koju je prvi puta nastupio na prvenstvenoj utakmici.
U slučaju povrede ovog pravila utakmica će se registrirati rezultatom 3 – 0 u korist
oštećene ekipe.
Članak 9.
Za sve ono što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika o
nogometnim natjcanjima, Disciplinskog pravilnika, te ostalih propisa i odluka NSKŽ-a i
HNS-a.
Članak 10.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u “Službenim
vijestima“ NSKŽ-a.
Predsjednik NSKŽ
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