NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

47000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5, Tajništvo:, fax: 047/615-520
e-mail: nogometni.savez@ka.t-com.hr, mob: 099/7855-297
IBAN:HR08 2400 0081 1900 5828 4

Karlovac, 16. 08. 2016.

Broj: 29/2016.

SLUŽBENE
VIJESTI

Izdaje: Nogometni savez Karlovačke županije.
Matični broj: 1367374. OIB: 99005822015
Odgovorna osoba za izdavanje: Tomislav Kuzman

Raspored natjecanja 1. ŽNL NSKŽ 2016/2017
Kolo 1
28.08.2016 17:30
28.08.2016 17:30
28.08.2016 17:30
28.08.2016 17:30
28.08.2016 17:30

Duga Resa
Žakanje
Slunj
Karlovac-Turanj
Mali Erjavec

Duga Resa 1929 - Ilovac
Croatia '78 - Vrlovka
Slunj - Mladost
Korana - Ogulin
Zrinski-Ozalj - Draganić
Kolo 2

04.09.2016 10:00
04.09.2016 17:30
04.09.2016 17:30
04.09.2016 17:30
04.09.2016 17:30

Karlovac-Ilovačka šuma
Ogulin
Rečica
Kamanje
Duga Resa

Ilovac - Draganić
Ogulin - Zrinski-Ozalj
Mladost - Korana
Vrlovka - Slunj
Duga Resa 1929 - Croatia '78
Kolo 3

07.09.2016 17:30
07.09.2016 17:30
07.09.2016 17:30
07.09.2016 17:30
07.09.2016 17:30

Žakanje
Slunj
Karlovac-Turanj
Mali Erjavec
Draganići

Croatia '78 - Ilovac
Slunj - Duga Resa 1929
Korana - Vrlovka
Zrinski-Ozalj - Mladost
Draganić - Ogulin
Kolo 4

11.09.2016 10:00
11.09.2016 17:00
11.09.2016 17:00
11.09.2016 17:00
11.09.2016 17:00

Karlovac-Ilovačka šuma
Rečica
Kamanje
Duga Resa
Žakanje

Ilovac - Ogulin
Mladost - Draganić
Vrlovka - Zrinski-Ozalj
Duga Resa 1929 - Korana
Croatia '78 - Slunj
Kolo 5

18.09.2016 17:00
18.09.2016 17:00
18.09.2016 17:00
18.09.2016 17:00
18.09.2016 17:00

Slunj
Karlovac-Turanj
Mali Erjavec
Draganići
Ogulin

Slunj - Ilovac
Korana - Croatia '78
Zrinski-Ozalj - Duga Resa 1929
Draganić - Vrlovka
Ogulin - Mladost

Kolo 6
25.09.2016 10:00
25.09.2016 16:30
25.09.2016 16:30
25.09.2016 16:30
25.09.2016 16:30

Karlovac-Ilovačka šuma
Kamanje
Duga Resa
Žakanje
Slunj

Ilovac - Mladost
Vrlovka - Ogulin
Duga Resa 1929 - Draganić
Croatia '78 - Zrinski-Ozalj
Slunj - Korana
Kolo 7

02.10.2016 16:30
02.10.2016 16:30
02.10.2016 16:30
02.10.2016 16:30
02.10.2016 16:30

Karlovac-Turanj
Mali Erjavec
Draganići
Ogulin
Rečica

Korana - Ilovac
Zrinski-Ozalj - Slunj
Draganić - Croatia '78
Ogulin - Duga Resa 1929
Mladost - Vrlovka
Kolo 8

09.10.2016 10:00
09.10.2016 16:00
09.10.2016 16:00
09.10.2016 16:00
09.10.2016 16:00

Karlovac-Ilovačka šuma
Duga Resa
Žakanje
Slunj
Karlovac-Turanj

Ilovac - Vrlovka
Duga Resa 1929 - Mladost
Croatia '78 - Ogulin
Slunj - Draganić
Korana - Zrinski-Ozalj
Kolo 9

16.10.2016 16:00
16.10.2016 16:00
16.10.2016 16:00
16.10.2016 16:00
16.10.2016 16:00

Mali Erjavec
Draganići
Ogulin
Rečica
Kamanje

Zrinski-Ozalj - Ilovac
Draganić - Korana
Ogulin - Slunj
Mladost - Croatia '78
Vrlovka - Duga Resa 1929
Kolo 10

23.10.2016 10:00
23.10.2016 14:30
23.10.2016 14:30
23.10.2016 14:30
23.10.2016 14:30

Karlovac-Ilovačka šuma
Kamanje
Rečica
Ogulin
Draganići

Ilovac - Duga Resa 1929
Vrlovka - Croatia '78
Mladost - Slunj
Ogulin - Korana
Draganić - Zrinski-Ozalj

Kolo 11
30.10.2016 14:00
30.10.2016 14:00
30.10.2016 14:00
30.10.2016 14:00
30.10.2016 14:00

Draganići
Mali Erjavec
Karlovac-Turanj
Slunj
Žakanje

Draganić - Ilovac
Zrinski-Ozalj - Ogulin
Korana - Mladost
Slunj - Vrlovka
Croatia '78 - Duga Resa 1929
Kolo 12

06.11.2016 10:00
06.11.2016 14:00
06.11.2016 14:00
06.11.2016 14:00
06.11.2016 14:00

Karlovac-Ilovačka šuma
Duga Resa
Kamanje
Rečica
Ogulin

Ilovac - Croatia '78
Duga Resa 1929 - Slunj
Vrlovka - Korana
Mladost - Zrinski-Ozalj
Ogulin - Draganić
Kolo 13

13.11.2016 13:30
13.11.2016 13:30
13.11.2016 13:30
13.11.2016 13:30
13.11.2016 13:30

Ogulin
Draganići
Mali Erjavec
Karlovac-Turanj
Slunj

Ogulin - Ilovac
Draganić - Mladost
Zrinski-Ozalj - Vrlovka
Korana - Duga Resa 1929
Slunj - Croatia '78
Kolo 14

20.11.2016 10:00
20.11.2016 13:30
20.11.2016 13:30
20.11.2016 13:30
20.11.2016 13:30

Karlovac-Ilovačka šuma
Žakanje
Duga Resa
Kamanje
Rečica

Ilovac - Slunj
Croatia '78 - Korana
Duga Resa 1929 - Zrinski-Ozalj
Vrlovka - Draganić
Mladost - Ogulin

NS KARLOVAČKE ŽUPANIJE
POVJERENIK ZA NATJECANJA
II ŽNL SENIORI-SKUPINA „SJEVER“ – JESEN 2016 - PRVI KRUG
1. KOLO 28. 08.2016.
VOJNIĆ 95
DOBRA N
KRNJAK BARILOVIĆ KUPA
-

FRANKOPAN
VATROGASAC
ŠIŠLJAVIĆ
PETROVA GORA

3. KOLO 11. 09. 2016.
DOBRA N
KRNJAK BARILOVIĆ KUPA
PETROVA GORA -

FRANKOPAN
VOJNIĆ 95
VATROGASAC
ŠIŠLJAVIĆ

5. KOLO 25. 09. 2016.
KRNJAK BARILOVIĆ KUPA
PETROVA GORA ŠIŠLJAVIĆ
-

FRANKOPAN
DOBRA N
VOJNIĆ 95
VATROGASAC

2. KOLO 04. 09. 2016.
FRANKOPAN
ŠIŠLJAVIĆ
VATROGASAC
VOJNIĆ 95

-

PETROVA GORA
KUPA
KRNJAK BARILOVIĆ
DOBRA N

4. KOLO 18. 09. 2016.
FRANKOPAN
VATROGASAC
VOJNIĆ 95
DOBRA N

-

ŠIŠLJAVIĆ
PETROVA GORA
KUPA
KRNJAK BARILOVIĆ

6. KOLO 02. 10. 2016.
FRANKOPAN VOJNIĆ 95
DOBRA N
KRNJAK BARILOVIĆ -

VATROGASAC
ŠIŠLJAVIĆ
PETROVA GORA
KUPA

7. KOLO 09. 10. 2016.
KUPA
PETROVA GORA ŠIŠLJAVIĆ
VATROGASAC -

FRANKOPAN
KRNJAK BARILOVIĆ
DOBRA N
VOJNIĆ 95
II ŽNL SENIORI-SKUPINA „SJEVER“ – JESEN 2016 - DRUGI KRUG

8. KOLO 16. 10. 2016.
FRANKOPAN VATROGASAC ŠIŠLJAVIĆ
PETROVA GORA -

VOJNIĆ 95
DOBRA N
KRNJAK BARILOVIĆ
KUPA

10. KOLO 30. 10. 2016.
FRANKOPAN VOJNIĆ 95
VATROGASAC ŠIŠLJAVIĆ
-

DOBRA N
KRNJAK BARILOVIĆ
KUPA
PETROVA GORA

9.KOLO 23. 10. 2016.
PETROVA GORA KUPA
KRNJAK
DOBRA N
-

FRANKOPAN
ŠIŠLJAVIĆ
VATROGASAC
VOJNIĆ 95

11.KOLO 06. 11. 2016
ŠIŠLJAVIĆ
PETROVA GORA KUPA
KRNJAK BARILOVIĆ -

FRANKOPAN
VATROGASAC
VOJNIĆ 95
DOBRA N

NS KARLOVAČKE ŽUPANIJE
POVJERENIK ZA NATJECANJA

II ŽNL SENIORI-SKUPINA „JUG“ – JESEN 2016 - PRVI KRUG
1.KOLO 28.08.2016.
OŠTARIJE
VOŠK
DOBRA SP
JOSIPDOL

-

MREŽNICA
MLADOST ZO
CETINGRAD
SLOBODNI

3.KOLO 11.09.2016.
VOŠK
DOBRA SP
CETINGRAD
OŠTARIJE

-

JOSIPDOL
MREŽNICA
MLADOST ZO
SLOBODNI

5.KOLO 25.09.2016.
DOBRA SP
CETINGRAD
MLADOST ZO
VOŠK

-

OŠTARIJE
JOSIPDOL
MREŽNICA
SLOBODNI

2. KOLO 04.09.2016.
MLADOST ZO
MREŽNICA
JOSIPDOL
CETINGRAD

-

DOBRA SP
VOŠK
OŠTARIJE
SLOBODNI

4. KOLO 18.09.2016.
MREŽNICA
JOSIPDOL
OŠTARIJE
MLADOST ZO

-

CETINGRAD
DOBRA SP
VOŠK
SLOBODNI

6. KOLO 02.10.2016.
JOSIPDOL
OŠTARIJE
VOŠK
MREŽNICA

-

MLADOST ZO
CETINGRAD
DOBRA SP
SLOBODNI

7.KOLO 09.10.2016.
CETINGRAD
MLADOST ZO
MREŽNICA
DOBRA SP

-

VOŠK
OŠTARIJE
JOSIPDOL
SLOBODNI
II ŽNL SENIORI-SKUPINA „JUG“ – JESEN 2016 - DRUGI KRUG

8. KOLO 16.10.2016.
MREŽNICA
MLADOST ZO
CETINGRAD
JOSIPDOL

-

OŠTARIJE
VOŠK
DOBRA SP
SLOBODNI

10. KOLO 30.10.2016.
JOSIPDOL
MREŽNICA
MLADOST ZO
OŠTARIJE

-

VOŠK
DOBRA SP
CETINGRAD
SLOBODNI

9.KOLO 23.10. 2016.
DOBRA SP
VOŠK
OŠTARIJE
CETINGRAD

-

MLADOST ZO
MREŽNICA
JOSIPDOL
SLOBODNI

11.KOLO 06.11. 2016.
CETINGRAD
DOBRA SP
VOŠK
MLADOST ZO

-

MREŽNICA
JOSIPDOL
OŠTARIJE
SLOBODNI

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
IZVRŠNI ODBOR
Broj: 233/2016.
Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije, na 20. sjednici održanoj dana 09. kolovoza 2016.
godine temeljem članka 39. alineja 17. Statuta NSKŽ-a usvojio je :

PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO I ŽNL – SENIORI U NATJECATELJSKOJ SEZONI 2016/17
Opće odredbe
Članak 1.
I ŽNL je peti stupanj natjecanja i organiziran je na amaterskim osnovama.
Članak 2.
Pravo nastupa u I ŽNL – Seniori imaju klubovi s područja Karlovačke županije koji su to stekli po uvjetima
sustava licenciranja donesenog odlukom Izvršnog odbora NSKŽ i članovi su udruge NSKŽ.
Popis klubova I ŽNL - Seniori nalazi se u privitku ovih Propozicija.
Članak 3.
Natjecanjem I ŽNL – Seniori rukovodi Povjerenik za natjecanja NSKŽ.
Članak 4.
Natjecanje se odvija po trokružnom sustavu u dva dijela (jesen-proljeće).
Članak 5.
Raspored odigravanja utakmica utvrđen je izvlačenjem brojeva za svakog natjecatelja koje je obavljeno na
sjednici Plenuma klubova 28. 07. 2016. godine i to predstavlja ključ za primjenu Bergerove ljestvice.
Članak 6.
Kalendar natjecanja donio je Izvršni odbor NS Karlovačke županije. Utvrđeni termini u kalendaru
natjecanja ne mogu se mijenjati izuzev u slučaju više sile. U tom slučaju Povjerenik za natjecanja može
izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola. Ako klubovi iz opravdanih razloga
traže promjenu termina odigravanja utakmice, prije tog su dužni međusobno postići pismeni sporazum i
isti dostaviti Povjereniku za natjecanja najkasnije 10 (deset) dana prije termina za odigravanje utakmice.
Članak 7.
Sve utakmice I ŽNL-Seniori igraju se nedjeljom,a mogu i u druge dane, ako to Povjerenik za natjecanja
odredi. Povjerenik za natjecanja može odrediti da zadnja dva kola svi klubovi igraju isti dan i u isto
vrijeme. Iznimono pojedine utakmice zadnja 2 kola mogu se igrati s početkom u različito vrijeme,ali samo
ako to ne utječe izravno na plasman klubova.
ORGANIZACIJA UTAKMICE

Članak 8.

Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu
organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan na
odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu s odredbama Disciplinskog pravilnika

HNS.
Svi klubovi 1. ŽNL obvezni su osigurati:
- računalo
- pisač (printer)
- pristup internetu
- elektronsku poštu
- obučenu osobu za rad u Comet sustavu
Članak 9.
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati liječničku službu (liječnik ili
fizioterapeut) koji mora biti na igralištu 15 minuta prije početka utakmice.
Liječnik ili fizioterapeut mora imati odgovarajuću licencu izdanu od tajništva NSKŽ. Ukoliko se u zakazano
vrijeme na utakmici ne pojavi licencirani liječnik ili fizioterapeut, a klub domaćin je učinio sve kako bi
zadovoljio ovu odredbu Propozicija natjecanja, delegat susreta će dozvoliti da se utakmica odigra, a taj
događaj unijeti u svoje zapažanje u Zapisnik o utakmici.
Članak 10.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće momčadi,
za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona odgovarajućim prijevoznim
sredstvom. Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake
druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama za gostujuće navijače, te u slučaju
očekivanja ili najave većeg broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebnu blagajnu za taj sektor
gledališta. Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti klub domaćin o načinu i
organizaciji dolaska većeg broja navijača. Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu igrališta koji je
rezerviran za gostujuče navijaće, gostujuči klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim
sankcijama.
Članak 11.
Svi klubovi i ŽNL dužni su prije početka natjecanja Povjereniku za natjecanja dostaviti u pismenom obliku
osnovnu i pričuvnu boju kluba. Klub domaćin igra u svojoj osnovnoj boji, a gostujući klub dužan se je tome
prilagoditi.
Članak 12.
Klubovi I ŽNL moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene kroz tehničke i stručno-pedagoške uvjete, koje je na
prijedlog Stručne komisije usvojio Izvršni odbor NSKŽ-a.
Članak 13.

Klub domaćin dužan je:
- utakmicu prijaviti nadležnim upravnim tijelima u skladu s propisima,
- osigurati odgovarajuće igralište s potrebnim brojem prostorija, dvije svlačionice za momčadi s tri tuša i
toplom vodom
- osigurati koridor - ograđeni prostor kojim je odvojen od gledatelja prilaz sucima,igračima i službenim
osobama do terena za igru
- osigurati prostoriju za suce s toplom i hladnom vodom te prostoriju za pisanje zapisnika
- osigurati natkrivene kabine dužine najmanje 6 metara za 12 osoba (pričuvni igrači i službene osobe),
- osigurati liječničku ili zdravstvenu službu (liječnik, medicinski tehničar, med. sestra, fizioterapeut)
- osigurati dovoljan broj redara, najmanje 8 (osam) u markerima
- osigurati dovoljan broj sakupljača lopti, najmanje 6 (šest) u markerima

- osigurati najmanje 5 (pet) ispravnih lopti
- u zimskim uvjetima (snijeg) osigurati 2 (dvije) lopte crvene ili neke druge uočljive boje
- na stadionu osigurati razglas za vrijeme utakmice
- osigurati osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe, a u jesen i rano proljeće topli napitak.
Igrališta
Članak 14.
Igrališta na kojima se igraju utakmice I ŽNL moraju biti registrirana od nadležne komisije NSKŽ te su prijavljena
za odigravanje utakmica u sustavu licenciranja 1. ŽNL, a primjerak zapisnika o registraciji igrališta mora biti
uramljen i istaknut na vidnom mjestu u prostoriji za pisanje zapisnika.
Na terenu za igru zabranjen je bilo koji oblik reklamiranja, kao i na mrežama i kutnim zastavicama
Utvrđivanje i ispravnost terene za igru obavlja sudac u nazočnosti kapetana obiju momčadi. Odluku o
sposobnosti terena za igru donosi sudac utakmice.
Dimenzije igrališta moraju biti minimalno 98 x 62 metra, a u iznimnim slučajevima kada klub ispunjava sve
ostale uvjete, minimalne dimenzije igrališta mogu biti 96 x 60 metara o čemu odlučuje Izvršni odbor NSKŽa.
Ograda oko igrališta mora biti od čvrstog materijala visoka najmanje 1,20 metara, udaljena minimalno 2
metra od uzdužne te 3 metra od poprečne crte igrališta.
Za vrijeme odigravanja utakmice u ograđenom dijelu igrališta i to u zaštitnim kabinama mogu se nalaziti
slijedeće osobe:
- 1 predstavnik kluba s licencom NSKŽ
- trener i pomoćni treneri s važećim licencama NSKŽ
- liječnik – medicinska osoba s važećom licencom NSKŽ
- rukovoditelj osiguranja s važećom licencom NSKŽ
- pričuvni igrači – njih najviše 7 (sedam) u sportskoj opremi
U ograđenom dijelu igrališta još se mogu nalaziti:
- pobirači lopti odjeveni u sportsku opremu različite boje od boje dresova obje momčadi
- 4 osobe uz nosila, posebno označene, za iznošenje ozlijeđenih
igrača izvan terena,
- invalidi u kolicima
Jedan sat prije početka utakmice i za vrijeme odigravanja zabranjeno je prodavanje alkoholnih pića unutar
objekta na kojem se igra utakmica. Sva bezalkoholna pića mogu se točiti samo u plastičnim čašama.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama, zabranjena
je upotreba duhanskih proizvoda.
Nastup igrača
Članak 15.
Pravo nastupa na utakmicama imaju igrači koji su navršili 17 godina života i koji su temeljem ispravno
izvršene i obavljene registracije stekli pravo nastupa.
Igrači u svojim športskim iskaznicama moraju imati upisan nalaz o obavljenom liječničkom pregledu koji važi
6 (šest) mjeseci. Igrač bez važećeg liječničkog pregleda ne može nastupiti na prvenstvenoj ili kup utakmici.
Pravo nastupa imaju i igrači s navršenih 16 godina starosti ako su od specijalne liječničke komisije proglašeni
sposobni i uz šp. iskaznicu imaju propisan obrazac ovjeren od zdravstvene ustanove i NSKŽ-a.
Pravo nastupa utvrđuje delegat utakmice prije početka, uz nazočnost predstavnika klubova.

Na utakmicama može nastupiti igrač čija je istovjetnost utvrđena šp. iskaznicom, a u slučaju njenog
nedostatka, osobnom iskaznicom ili putovnicom uz predočenje potvrde o liječničkom pregledu ne starijem od
15 (petnaest) dana. Klub može na svoju odgovornost postaviti u momčad igrača koji nema športsku iskaznicu,
osobnu iskaznicu ili putovnicu, pod uvjetom da se njegova istovjetnost utvrdi najkasnije 15 minuta po
završetku utakmice, što će delegat upisati u svoj izvještaj. Takav igrač mora imati potvrdu o obavljenom
liječničkom pregledu, a ista ne može biti starija od 15 (petnaest) dana.
Igraču bez valjanog liječničkog pregleda (upisan u športsku iskaznicu ili potvrdu o liječničkom pregledu)
delegat neće dozvoliti nastup. Igrač ne može u jednom danu nastupiti na dvije utakmice. Ako nastupi bit će
pokrenut stegovni postupak protiv igrača i kluba.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom ili
automatskom suspenzijom zbog tri javne opomene. Automatsku kaznu zbog dobivene tri javne opomene,
igrač izdržava na prvoj slijedećoj prvenstvenoj utakmici.
Klubovi I ŽNL obvezni su utakmicu započeti s najmanje 3 (tri) igrača starosti do 21 godine. Igračem starosti
do 21 godine podrazumijeva se igrač koji je rođen 01. 07. 1995. godine i kasnije.
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 tri igrača starosti do 21
godine, igrača starosti do 21 godine u prvom poluvremenu može zamijeniti stariji igrač.
Članak 16.
U natjecanju 1. ŽNL NSKŽ dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi.
Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo, od kojih je jedno
hrvatsko te igrači državljani zemalja članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije ušao u igru.
Najmanji broj igrača i zamjene
Članak 17.
Utakmica može započeti ako momčad ima najmanje 7 (sedam) igrača. Ukoliko jedna momčad za vrijeme
utakmice ostane s manje od 7 (sedam) igrača, a ne može u roku od 5 minuta nastupiti s minimalnim
brojem igrača, sudac je dužan utakmicu prekinuti.
Na prvenstvenim utakmicama može biti imenovano do najviše 7 (sedam) pričuvnih igrača, a svaka momčad
može zamijeniti najviše 5 (pet) igrača, s time da su isti upisani u zapisnik prije početka utakmice.
Delegat utakmice
Članak 18.
Za svaku utakmicu Povjerenik natjecanja određuje delegata s liste I ŽNL koji zastupa rukovodstvo i ima
vrhovni nadzor nad utakmicom. Delegat je dužan doći na igralište jedan sat prije zakazanog početka
odigravanja utakmica na koju je delegiran.
Delegat je obavezan zapisnik o utakmici dovršiti odmah po završenoj 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. Delegat je dužan ODMAH (do 10 minuta nakon
završetka) nakon odigrane utakmice, telefonski izvijestiti Povjerenika o rezultatu utakmice.
Ukoliko na utakmicu ne dođe određeni delegat njegovu će dužnost obavljati sudac utakmice.

Članak 19.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu kojeg je
utvrdio NSKŽ.
Klub domaćin obvezan je delegatu osigurati neophodne tehničke uvjete za pisanje zapisnika i izvještaja
utakmice u aplikacijskom sustavu Comet (http://comet.hns-cff.hr).
U slučaju nemogućnosti 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.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju podataka u zapisnik
utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati. Ukoliko je službenom predstavniku kluba od strane suca
izrečena disciplinska mjera udaljenja, zapisnik će za svoj klub potpisati kapetan momčadi.
Sastanak pred utakmicu
Članak 20.
Delegat rukovodi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred utakmicu, a koji se održava 60
minuta prije početka utakmice i o tome popunjava zapisnik te provjerava ispunjavanje uvjeta iz kriterija o
uvjatima natjecanja u I ŽNL-NSKŽ-a. Delegat je obavezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik
za natjecanja.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika klubova pod
rukovodstvom delegata, a kojem obavezno prisustvuju :
- delegat utakmice
- suci utakmice
- licencirani predstavnici klubova
- licencirani rukovoditelj osiguranja kluba domaćina
U slučajevima kad to ocijeni potrebnim delegate može zatražiti da sastanku prisustvuju i rukovoditelji
pojedinih tijela i službi uključenih u organizaciju utakmice.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanjeutakmice koji proizlaze
iz odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Odluke o sigurnosti na
nogometnim natjecanjima, Zakona o javnom okupljanju te ostalih odluka Izvršnog odbora NSKŽ-a.
Nogometni suci
Članak 21.
Utakmice I ŽNL- seniori sude nogometni suci s “A” liste sudaca I ŽNL. Utakmice I ŽNL mogu suditi i suci s
viših liga. Suce određuje Povjerenik za suđenje NSKŽ.
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 ne dođe niti sudac, a 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 utakmicu. O tome će delegat sačiniti poseban zapisnik.
Članak 22.
Sudac koji se u obavljanju dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava, odnosno ne provodi zaključke, odluke
ili upute nadležnih tijela, ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa u svezi
nogometnog natjecanja, bit će izostavljen od suđenja u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju

protiv njega će se pokrenuti stegovni postupak. Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik
za suđenje.
Sudac nije odgovoran za bilo koji oblik ozlijede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja
imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo zbog neke odluke koju
je donio u skladu s Pravilima nogometne igre u odnosu na normalni postupak potrebit radi održavanja,
odigravanja i kontrole utakmice.
Nogometni treneri
Članak 23.
Momčad vodi trener s najmanje UEFA «B» kategorijom. Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim
utakmicama samo ako ima dozvolu za rad (licencu) izdanu od nadležnog tijela i ako ima plaćenu članarinu za
natjecateljsku godinu 2016/17. Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u
ograđenom dijelu igrališta.
Plaćeni treneri ne mogu nastupati na prvenstvenim utakmicama svojih klubova kao igrači.
Trener je obvezan prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran. Delegat je obvezan upisati u
zapisnik i izvještaj s utakmice ukoliko neka momčad nema trenera ili nije nazočan ili utakmicu napusti prije
završetka. Tehničko-taktička uputstva ekipi može davati samo licencirani trener. Samo u slučajevima da
licencirani trener igra za ekipu ili nije nazočan utakmici uputstva može davati jedana od službenih osoba sa
klupe za pričuvne igrače.
Predstavnici klubova
Članak 24.
Svaki klub mora odrediti licenciranu osobu - službenog predstavnika koja će ga predstavljati na utakmici.
Predstavnik kluba mora imati pismenu punomoć od svog kluba koju predaje delegatu najkasnije 45 minuta
prije početka utakmice. Uz punomoć, predstavnik kluba delegatu predaje i sastav momčadi, športske
iskaznice igrača i licencu trenera. Predstavnici klubova sudjeluju u utvrđivanju istovjetnosti igrača, u
upisivanju podataka u zapisnik utakmice i potpisuju zapisnik o utakmici prije početka iste.
Zabrana nastupa zbog suspenzije
Članak 25.
Suspendirana momčad, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba, ne mogu nastupiti na javnim utakmicama
sve dok traje suspenzija. Sve prvenstvene utakmice koje se imaju odigrati u vrijeme suspenzije, izrečene zbog
neizvršavanja pravosnažnih odluka nadležnog tijela, neobavljenih nespornih obveza nastalih iz natjecanja
predviđenih ovim Propozicijama ili Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a bit će registrirane sa 3 : 0 (bez
borbe) u korist protivnika.
Dresovi
Članak 26.
Momčad na utakmici moraju nastupiti u dresovima različite boje. Ako su dresovi iste boje, a domaća
momčad nastupa u dresovima boje svoga kluba, dresove će zamijeniti gostujuća momčad.
Igrači na poleđini dresove moraju imati vidljive brojeve veličine 30x20x5 cm od br. 1 – 99.
Brojevi na dresovima moraju biti istovjetni s brojevima pod kojim su upisani u zapisnik.

Nedolazak na utakmicu
Članak 27.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za njen početak, jedna momčad ne nastupi s potrebitim
brojem igrača (najmanje 7) utakmica se neće odigrati, izuzev u slučaju da momčad koja kasni zbog više sile,
a o tome su obavijestili službene osobe i domaćina , sudac će pričekati i nešto duže, ali će voditi računa da
utakmica može završiti na vrijeme.
Ukoliko jedna momčad neopravdano ne dođe na utakmicu ili istu neopravdano otkaže, Povjerenik za
natjecanja NSKŽ će istu registrirati sa 3 : 0 bez borbe u korist suparničke momčadi, a momčad za koju
Povjerenik za natjecanja utvrdi da nema opravdani razlog za neodigravanje utakmice bit će predana na
stegovni postupak Disciplinskom sucu NSKŽ.
Klub koji neopravdano ne nastupi, dužan je nadoknaditi štetu drugom klubu. Visina štete na osnovu
pismenog zahtjeva kluba koji je oštećen, utvrđuje Povjerenik za natjecanja NSKŽ.
Registracija utakmica
Članak 28.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa
3 : 0 (bez borbe), utakmica se registrira postignutim rezultatom. Odigranu utakmicu Povjerenik za natjecanja
NSKŽ registrirati će najkasnije u roku od 14 dana računajući od dana njenog odigravanja. Ako je na utakmicu
uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do donošenja odluke o žalbi, odnosno, do
pravosnažnosti te odluke.
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika za natjecanja NSKŽ, ako je
odluka postala pravosnažna, ili u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku
predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Žalbe na odigrane utakmice
Članak 29.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanja NSKŽ. Žalba po svim osnovama moraju se
brzojavno ili preporučenom pošiljkom najaviti u pismenom obliku u roku od 48 sati po odigranoj utakmici.
Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u 2 (dva) primjerka s dokazom o uplaćenoj pristojbi u roku od 3 (tri)
dana po odigranoj utakmici. Ako rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na dan državnog blagdana, on se
produžava za prvi slijedeći radni dan. Nenajavljene, nepravovremene ili nedovoljno taksirane žalbe bit će
odbačene, a utakmica će se registrirati postignutim rezultatom.
Pristojbe na žalbu u prvom stupnju iznosi 200,00 kuna, a u drugom stupnju 800,00 kuna.
Odluke o uloženim žalbama donose se najkasnije u roku od 14 dana, računajući od dana prijema žalbe.
Žalba na odluku Povjerenika za natjecanja NSKŽ, Disciplinske komisije ili Disciplinskog suca te Komisije za
registraciju klubova i igrača u drugom stupnju se podnose Komisiji za žalbe NSKŽ u roku od 8 (osam) dana
računajući od dana prijema odluke u prvom stupnju. Odluka u drugom stupnju mora biti donešena u roku od 3
(tri) mjeseca, računajući od dana prijema žalbe. Protiv odluke Komisije za žalbe NSKŽ nema mjesta žalbi. Ako
komisija za žalbe NSKŽ ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da žalba nije usvojena.
Podnositelj žalbe ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika o nogometnim
natjecanjima HNS-a u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
Uplaćena pristojba (taksa) vraća se podnositelju ako je žalba usvojena u cijelosti.
Na prekinutu utakmicu nije dopušteno najaviti niti uložiti žalbu.

Utvrđivanje plasmana
Članak 30.
Klub koji pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po 1 (jedan)
bod. Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje gol razlika između danih i primljenih zgoditaka.
U slučaju iste gol razlike bolje mjesto na ljestvici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su
postigle isti broj zgoditaka dijele mjesto koje im pripada.
Ako se radi o pobjedniku-prvaku natjecanja ili o mjestu koje osigurava sudjelovanje, odnosno prijelaz u viši
ili niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovi dodatne
ljestvice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi s jednakim brojem bodova.
Ukoliko je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i primljenih zgoditaka, a ako je i ta razlika
ista odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima.
Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman onda se odigravaju utakmice zainteresiranih klubova:
- jedna utakmica po kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba, na neutralnom terenu
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, ako su u konkurenciji tri kluba, na neutralnom terenu
- potrebit broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, ako su u kombinaciji četiri ili više klubova, na
neutralnom terenu
Odluku o mjestu odigravanja utakmica (neutralni teren) donosi Izvršni odbor NSKŽ, a konačnu ljestvicu
natjecanja proglašava Povjerenik za natjecanja NSKŽ.
Napredovanje i obnavljanje lige
Članak 31.
U natjecateljskoj sezoni 2016/17 I ŽNL-NSKŽ imat će maksimalno 10 klubova sudionika, ovisno o ispunjenju
uvjeta sustava licenciranja. U I ŽNL mogu ući samo klubovi koji su dobili licencu za igranje u I ŽNL za sezonu
2017/18. Prvak I ŽNL – Seniori 2016/2017 stiče pravo nastupa u novoj natjecateljskoj godini u višem rangu
sukladno odlukama HNS-a o organizaciji natjecanja u sezoni 2017/18. Ukoliko prvoplasirani klub ne zatraži
ili ne dobije licencu za viši rang pravo za napredovanje ostvaruje klub koji je dobio licencu za viši rang
sukladno odredbama nadležnog tijela HNS-a.
Na kraju natjecateljske sezone 2016/17 ligu obavezno napušta posljednjeplasirani klub na ljestvici.
Pobjednik II ŽNL-NSKŽ ili onaj koji to pravo ostvari iz natjecateljske sezone 2016/17 postaje član I ŽNL u
sezoni 2017/18. Ukoliko pobjednik II ŽNL ne dobije licencu za igranje u I ŽNL ili odustane od prava
nastupanja u I ŽNL, u I ŽNL plasirat će se klub iz II ŽNL do zaključno trećeg mjesta ako je dobio licencu.
Ukoliko klub 1. ŽNL tijekom sezone 2016/2017 odustane s natjecanjem s bilo kojom selekcijom mladeži, klub
gubi pravo na dobivanje licence u sezoni 2017/2018, a bit će kažnjen temeljem Disciplinskog pravilnika HNS
financijski te oduzimanjem bodova seniorskoj selekciji u tekućem prvenstvu
Da bi klub 2. ŽNL konkurirao za dobivanje licence za 1. ŽNL u sezoni 2017/2018, u sezoni 2016/2017 u
redovnom natjecanju mora imati najmanje dvije selekcije mladeži, a treću prijavljenu do 30. lipnja 2017.,
poštujući odluke i kriterije iz Propozicija i licenciranja (obvezno - mlađi pioniri, pioniri i juniori)
Ukoliko dođe do nepredviđenog slučaja oko obnavljanja liga, Povjerenik za natjecanja zatražit će odluku
Izvršnog odbora NSKŽ.

Kaznene odredbe
Članak 32.
Za povrede odredaba ovih Propozicija i odredaba Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i drugih
pravilnika i propisa, stegovnu odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi ,igrači, suci, delegati, treneri i
ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Odredbom članka 54. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometno saveza te odlukom Izvršnog odbora
NSKŽ-a momčad kluba koja u jednoj prvenstvenoj utakmici dobije 5 (pet) opomena (akumulirani žuti i
crveni kartoni te odstranjenja službenih osoba) bit će kažnjena novčanom kaznom od 200,00 kuna. Svaki
sljedeći karton se naplaćuje 50,00 kuna.
Novčane odredbe
Članak 33.
Svi klubovi 1. ŽNL NSKŽ podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
a) članarinu za natjecanja u 1. ŽNL NSKŽ koju određuje Izvršni odbor NSKŽ. Članarinu su klubovi dužni uplatiti u
dvije rate (jesen-proljeće) prije odigravanja 1. kola, odnosno prije početka proljetnog dijela natjecanja
b) sucima putne troškove i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora NSKŽ,
c) delegatu utakmice putne troškove i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora NSKŽ
d) plaćanje putnih troškova službenih osoba obvezno je do prve sljedeće utakmice.
Ostale odredbe
Članak 34.
Klubovi I ŽNL moraju osim seniorske momčadi nastupati i s najmanje tri selekcije mladeži u redovnom
natjecanju koje organizira Nogometni savez Karlovačke županije.
Seniorska momčad u idućoj natjecateljskoj godini bez obzira na postignute rezultate i mjesto na ljestvici u
sezoni 2017/2018. pada u niži stupanj natjecanja:
1. ako bilo koja selekcija nogometnog kluba odustane od natjecanja.
2. ako sveukupno bilo koja od selekcija kluba neopravdano ne odigra 3 (tri) prvenstvene utakmice
Klub snosi posljedice za svaku neodigranu prvenstvenu utakmicu seniora koju će Povjerenik za natjecanja
registrirati rezultatom 3 – 0 p.f. za suparničku momčad.
Odlukom Izvršnog odbora NSKŽ klub za takav slučaj mora uplatiti 1.300,00 kn na IBAN račun Nogometnog
saveza Karlovačke županije, a novac će biti namjenski korišten za potrebe nogometne mladeži NSKŽ.
Ako seniorska selekcija dođe na odigravanje raspoređene prvenstvene uzakmice, a ne započne igru sa
početnim brojem igrača (11) ili ako Povjerenik za natjecanja NSKŽ prvenstvenu utakmicu registrira po
članku 59. (u slučaju da je utakmica prekinuta nakon odigranih 80% utakmice zbog manjka igrača), klub će
odlukom Izvršnog odbora NSKŽ bit kažnjen novčanom kaznom u visini od 500,00 kuna.
Ako seniorska selekcija započne, a odustane od natjecanja u I ŽNL tijekom natjecateljske sezone 2015/16
klub će odlukom Izvršnog odbora biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

TIJELA NATJECANJA
Tijela natjecanja su:
Povjerenik za natjecanje,
Povjerenik za suđenje,
Disciplinski sudac

Članak 35.

Povjerenik za natjecanje
Članak 36.

Povjerenik za natjecanje:
- ima nadzor nad natjecanjem u I ŽNL
- rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama i ostalim propisima koji se primjenjuju u natjecanju,
odnosno Odlukama IO NSKŽ-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,
- donosi prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama,
- priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja,
- podnosi prijave protiv sudionika natjecanja koji prekrše odredbe ovih
Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih propisa NSKŽ-a i HNS-a,
- priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje,
- najmanje dva puta godišnje podnosi Izvršnom odboru Saveza i Plenumu klubova izvješće o radu. a
obavezo po završetku sezone podnosi godišnje izvješće
Povjerenik za suđenje
Članak 37.

Povjerenik za suđenje:
- određuje suce za utakmice I ŽNL NSKŽ
- 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 I ŽNL NSKŽ
- prati suđenje, 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
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela NSKŽ-a.
Disciplinski sudac
Članak 38.

Disciplinski sudac:
- rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su počinili klubovi I ŽNL NSKŽ, njihovi igrači, treneri, suci,
delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju liga NSKŽ-a, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom,
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru HNS i Plenumu klubova o svom radu s
prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad, a obavezno po završetku sezone podnosi godišnje

izvješće
Članak 39.
Na kraju natjecateljske godine, Izvršni odbor NSKŽ će prvaku I ŽNL –Seniori dodijeliti prigodan pehar.
Članak 40.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika nogometne igre, Odluke
Međunarodnog BORD-a, Pravilnika o natjecanjima HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS-a.
Članak 41.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor NSKŽ, a u vremenu između sjednica Izvršnog
odbora Povjerenik za natjecanja NSKŽ.
Članak 42.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u “Službenim vijestima” NSKŽ.
Predsjednik NSKŽ
Neven Šprajcer, v. r.
POPIS KLUBOVA I ŽNL – SENIORI ZA NATJECATELJSKU 2016/2017. GODINU
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NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
IZVRŠNI ODBOR
Broj: 234/2016
Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije, na 20. sjednici održanoj dana 09. kolovoza 2016.
godine temeljem članka 39. Alineja 17. Statuta NSKŽ-a usvojio je :
PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO II ŽNL – SENIORI U NATJECATELJSKOJ SEZONI 2016/2017.
Opće odredbe

Članak 1.
U natjecanju II ŽNL-seniori imaju pravo nastupa klubovi s područja Karlovačke županije i članovi su udruge
NSKŽ. Popis klubova II ŽNL - Seniori nalazi se u privitku ovih Propozicija.
Članak 2.
Ovim natjecanjem rukovodi Povjerenik za natjecanja NSKŽ. Natjecanje II ŽNL provodi se trokružno, u dvije
skupine – „jug“ i „sjever“.
Raspored odigravanja utakmica utvrđen je izvlačenjem brojeva za svakog natjecatelja koje je obavljeno na
sjednici Plenuma klubova 28. 07. 2016. godine i to predstavlja ključ za primjenu Bergerove ljestvice.
Članak 3.
Kalendar natjecanja donio je Izvršni odbor NS Karlovačke županije. Utvrđeni termini u kalendaru
natjecanja ne mogu se mijenjati izuzev u slučaju više sile. U tom slučaju Povjerenik za natjecanja može izvršiti
promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola. Ako klubovi iz opravdanih razloga traže promjenu
termina odigravanja utakmice, prije tog su dužni međusobno postići pismeni sporazum i isti dostaviti
Povjereniku na natjecanja najkasnije 10 (deset) dana prije termina za odigravanje utakmice.
Članak 4.
Sve utakmice II ŽNL-seniori igraju se nedjeljom (subotom). Povjerenik za natjecanja NSKŽ može odrediti da se
utakmice igraju i na dan u tjednu.
Povjerenik za natjecanja može odrediti da zadnja dva kola svi klubovi igraju isti dan i u isto vrijeme.
Članak 5.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu
organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan na
odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu s odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
Svi klubovi 2. ŽNL obvezni su osigurati:
- računalo
- pisač (printer)
Članak 6.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće momčadi, za
vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja
obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama za gostujuće navijače.
Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu igrališta koji je rezerviran za gostujuće navijače, gostujući klub ima
objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama.

Članak 7.
Svi klubovi u natjecanjima dužni su prije početka natjecanja Povjereniku za natjecanja dostaviti u pismenom
obliku osnovnu i pričuvnu boju kluba. Klub domaćin igra u osnovnoj boji, a gostujući klub dužan se tome
prilagoditi.
Članak 8.
Klub domaćin dužan je:
- utakmicu prijaviti nadležnim upravnim tijelima u skladu s propisima,
- osigurati odgovarajuće igralište s potrebnim brojem prostorija, dvije svlačionice za momčadi s po tri
tuša i toplo-hladnom vodom
- osigurati prostoriju za suce s toplom i hladnom vodom te prostoriju za pisanje zapisnika
- osigurati natkrivene kabine za pričuvne igrače i službene osobe koje moraju biti dovoljno velike da se u njima
mogu smjestiti svi pričuvni igrači (7) i službene osobe ,
- osigurati liječničku ili zdravstvenu službu (liječnik, medicinski tehničar, med. sestra, fizioterapeut)
- osigurati dovoljan broj redara, najmanje 6 (šest) u markerima
- osigurati dovoljan broj sakupljača lopti, najmanje 6 (šest) u markerima
- osigurati najmanje 5 (pet) ispravnih lopti
- u zimskim uvjetima (snijeg) osigurati 2 (dvije) lopte crvene ili neke druge uočljive boje
- osigurati osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe, a u jesen i rano proljeće topli napitak.
Igrališta
Članak 9.
Igrališta na kojima se igraju utakmice II ŽNL moraju biti registrirana od nadležne komisije NSKŽ, a primjerak
zapisnika o registraciji igrališta mora biti uramljen i istaknut na vidnom mjestu u prostoriji za pisanje zapisnika.
Na terenu za igru zabranjen je bilo koji oblik reklamiranja, kao i na mrežama i kutnim zastavicama
Utvrđivanje i ispravnost terene za igru obavlja sudac u nazočnosti kapetana obiju momčadi. Odluku o
sposobnosti terena za igru donosi sudac utakmice.
Dimenzije igrališta za II ŽNL moraju biti minimalno 96 x 60 metara, iznimno manjih dimenzije o čemu
pojedinačno odlučuje Izvršni odbor NSKŽ-a. Ograda oko igrališta mora biti od čvrstog materijala visoka
najmanje 1,20 metara, udaljena minimalno 2 metra od uzdužne te 3 metra od poprečne crte igrališta.
Članak 10.
Za vrijeme odigravanja utakmice u ograđenom dijelu igrališta i to u zaštitnim kabinama mogu se nalaziti
slijedeće osobe:
- licencirani predstavnici klubova
- treneri i pomoćni treneri i to samo ako posjeduju važeće licence
- liječnik – medicinska osoba
- fizioterapeuti
- pričuvni igrači – njih najviše 7 (sedam) u sportskoj opremi
U ograđenom dijelu igrališta još se mogu nalaziti: delegat, pobirači lopti, rukovoditelj osiguranja, policija i
invalidi u kolicima.
Jedan sat prije početka utakmice i za vrijeme odigravanja zabranjeno je prodavanje alkoholnih pića unutar
objekta na kojem se igra utakmica. Sva bezalkoholna pića mogu se točiti samo u plastičnim čašama. Za vrijeme
odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama, zabranjena je upotreba
duhanskih proizvoda.

Nastup igrača
Članak 11.
Pravo nastupa na utakmicama imaju igrači koji su navršili 17 godina života i koji su temeljem ispravno izvršene i
obavljene registracije stekli pravo nastupa.
Igrači u svojim športskim iskaznicama moraju imati upisan nalaz o obavljenom liječničkom pregledu koji važi 6
(šest) mjeseci. Igrač bez važečeg liječničkog pregleda ne može nastupiti na prvenstvenoj ili kup utakmici. Pravo
nastupa imaju i igrači s navršenih 16 godina starosti ako su od specijalne liječničke komisije proglašeni
sposobni i uz šp. iskaznicu imaju propisan obrazac ovjeren od zdravstvene ustanove i NSKŽ-a.
Pravo nastupa utvrđuje delegat utakmice prije početka, uz nazočnost predstavnika klubova.
Na utakmicama može nastupiti igrač čija je istovjetnost utvrđena šp. Iskaznicom, a u slučaju njenog nedostatka,
osobnom iskaznicom ili putovnicom uz predočenje potvrde o liječničkom pregledu ne starijem od 15 (petnaest)
dana.
Klub može na svoju odgovornost postaviti u momčad igrača koji nema športsku iskaznicu, osobnu iskaznicu ili
putovnicu, pod uvjetom da se njegova istovjetnost utvrdi najkasnije 15 minuta po završetku utakmice, što će
delegat upisati u svoj izvještaj. Takav igrač mora imati potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, a ista ne
može biti starija od 15 (petnaest) dana.
Igraču bez valjanog liječničkog pregleda (upisan u športsku iskaznicu ili potvrdu o liječničkom pregledu )
delegat ne će dozvoliti nastup. Igrač ne može u jednom danu nastupiti na dvije utakmice. Ako nastupi bit će
pokrenut stegovni postupak protiv igrača i kluba.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom ili
automatskom suspenzijom zbog tri javne opomene. Automatsku kaznu zbog dobivene tri javne opomene, igrač
izdržava na prvoj slijedećoj prvenstvenoj utakmici.
Članak 12.
U natjecanju 2. ŽNL NSKŽ dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana u jednoj momčadi.
Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo, od kojih je jedno
hrvatsko te igrači državljani zemalja članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ako nije ušao u igru.
Najmanji broj igrača i zamjene
Članak 13.
Utakmica može započeti ako momčad ima najmanje 7 (sedam) igrača. Ukoliko jedna momčad za vrijeme
utakmice ostane s manje od 7 (sedam) igrača, a ne može u roku od 5 minuta nastupiti sa minimalnim brojem
igrača, sudac je dužan utakmicu prekinuti.
Na prvenstvenim utakmicama može biti imenovano do najviše 7 (sedam) pričuvnih igrača, a svaka
momčad može zamijeniti najviše 5 (pet) igrača, s time da su isti upisani u zapisnik prije početka utakmice.
Delegat utakmice
Članak 14.
Za svaku utakmicu Povjerenik natjecanja određuje delegata s liste ŽNL koji zastupa rukovodstvo i ima vrhovni
nadzor nad utakmicom. Delegat je dužan doći na igralište jedan sat prije zakazanog početka
odigravanja utakmica na koju je delegiran.Delegat je obavezan zapisnik o utakmici dovršiti odmah po završenoj
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. Delegat je dužan
ODMAH (do 10 minuta nakon završetka) nakon odigrane utakmice, telefonski izvijestiti Povjerenika o rezultatu
utakmice.
Ukoliko na utakmicu ne dođe određeni delegat njegovu će dužnost obavljati sudac utakmice.
Članak 15.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu kojeg je
utvrdio NSKŽ.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju podataka u zapisnik
utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati. Ukoliko je službenom predstavniku kluba od strane suca
izrečena disciplinska mjera udaljenja, zapisnik će za svoj klub potpisati kapetan momčadi.
Nogometni suci
Članak 16.
Utakmice sude nogometni suci s liste sudaca nogometnih sudaca NSKŽ, a određuje ih Povjerenik za
suđenje NSKŽ. 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 ne dođe niti sudac, a 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 utakmicu. O tome će delegat sačiniti poseban zapisnik.
Članak 17.
Sudac koji se u obavljanju dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava, odnosno ne provodi zaključke, odluke
ili upute nadležnih tijela, ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa u svezi
nogometnog natjecanja, bit će izostavljen od suđenja u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju
protiv njega će se pokrenuti stegovni postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.
Sudac nije odgovoran za bilo koji oblik ozlijede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja
imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo zbog neke odluke koju
je donio u skladu s Pravilima nogometne igre u odnosu na normalni postupak potrebit radi održavanja,
odigravanja i kontrole utakmice.
Nogometni treneri
Članak 18.
Momčadi II ŽNL seniori vode treneri s najmanje «C» kategorijom.Trener može obavljati svoju dužnost na
prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad (licencu) izdanu od nadležnog tijela i ako ima plaćenu
članarinu za natjecateljsku godinu 2016/17. Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu i plaćenu članarinu,
neće mu dozvoliti da bude u ograđenom dijelu igrališta i neće ga upisati u Zapisnik o utakmici.
Plaćeni treneri ne mogu nastupati na prvenstvenim utakmicama svojih klubova kao igrači.
Trener je obvezan prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran. Delegat je obvezan
upisati u zapisnik i izvještaj s utakmice ukoliko neka momčad nema trenera ili nije nazočan ili utakmicu napusti
prije završetka.
Tehničko-taktička uputstva ekipi može davati samo licencirani trener. Samo s lučajevima da licenicirani trener
igra za ekipu ili nije nazočan utakmici uputstva može davati jedana od službenih osoba s klupe za pričuvne
igrače.

Predstavnici klubova
Članak 19.
Svaki klub mora odrediti osobu-licenciranog službenog predstavnika koja će ga predstavljati na utakmici.
Predstavnik kluba mora imati pismenu punomoć od svog kluba koju predaje delegatu najkasnije 45 minuta
prije početka utakmice. Uz punomoć, predstavnik kluba delegatu predaje i sastav momčadi, športske iskaznice
igrača i licencu trenera. Predstavnici klubova sudjeluju u utvrđivanju istovjetnosti igrača, u upisivanju podataka
u zapisnik utakmice i potpisuju zapisnik o utakmice prije početka iste.
Zabrana nastupa zbog suspenzije
Članak 20.
Suspendirana momčad, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba, ne mogu nastupiti na javnim
utakmicama sve dok traje suspenzija. Sve prvenstvene utakmice koje se imaju odigrati u vrijeme suspenzije,
izrečene zbog neizvršavanja pravosnažnih odluka nadležnog tijela, neobavljenih nespornih obveza nastalih iz
natjecanja predviđenih ovim Propozicijama ili Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a bit će registrirane
sa 3 : 0 (bez borbe) u korist protivnika.
Dresovi
Članak 21.
Momčad na utakmici moraju nastupiti u dresovima različite boje. Ako su dresovi iste boje, a domaća
momčad nastupa u dresovima boje svoga kluba, dresove će zamijeniti gostujuća momčad.
Igrači na poleđini dresove moraju imati vidljive brojeve veličine 30x20x5 cm.
Brojevi na dresovima moraju biti istovjetni s brojevima pod kojim su upisani u zapisnik.
Nedolazak na utakmicu
Članak 22.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za njen početak, jedna momčad ne nastupi s potrebitim
brojem igrača (najmanje 7) utakmica se neće odigrati, izuzev u slučaju da momčad koja kasni zbog više sile, a o
tome su obavijestili službene osobe i domaćina , sudac će pričekati i nešto duže, ali će voditi računa da
utakmica može završiti na vrijeme.
Ukoliko jedna momčad neopravdano ne dođe na utakmicu ili istu neopravdano otkaže, Povjerenik za
natjecanja NSKŽ će istu registrirati sa 3 : 0 bez borbe u korist suparničke momčadi, a momčad za koju
Povjerenik za natjecanja utvrdi da nema opravdani razlog za neodigravanje utakmice bit će predana na
stegovni postupak Disciplinskom sucu NSKŽ.
Klub koji neopravdano ne nastupi, dužan je nadoknaditi štetu drugom klubu. Visina štete na osnovu
pismenog zahtjeva kluba koji je oštećen, utvrđuje Povjerenik za natjecanja NSKŽ.
Registracija utakmica
Članak 23.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3 : 0
(bez borbe), utakmica se registrira postignutim rezultatom.
Odigranu utakmicu će Povjerenik za natjecanja NSKŽ registrirati u roku od 14 dana računajući od dana njenog
odigravanja.Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do donošenja odluke
o žalbi, odnosno, do pravosnažnosti te odluke.
Jedanput registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenik za natjecanja NSKŽ, ako je odluka
postala pravosnažna, ili u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku

predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Žalbe na odigrane utakmice
Članak 24.
Žalbe na utakmice podnose se Povjerenik za natjecanja NSKŽ. Žalba po svim osnovama moraju se
brzojavno ili preporučenom pošiljkom najaviti u pismenom obliku u roku od 48 sati po odigranoj utakmici.
Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u 2 (dva) primjerka s dokazom o uplaćenoj pristojbi u roku od 3 (tri) dana
po odigranoj utakmici. Ako rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na dan državnog blagdana, on se produžava
za prvi slijedeći radni dan. Nenajavljene, nepravovremene ili nedovoljno taksirane žalbe bit će odbačene, a
utakmica će se registrirati postignutim rezultatom.
Pristojbe na žalbu u prvom stupnju iznosi 200,00 kuna, a u drugom stupnju 800,00 kuna.
Odluke o uloženim žalbama donose se najkasnije u roku od 14 dana, računajući od dana prijema žalbe.
Žalba na odluku Povjerenika za natjecanja NSKŽ, Disciplinske komisije ili Disciplinskog suca te Komisije za
registraciju klubova i igrača u drugom stupnju se podnose Komisiji za žalbe NSKŽ u roku od 8 (osam) dana
računajući od dana prijema odluke u prvom stupnju. Odluka u drugom stupnju mora biti donešena u roku od 3
(tri) mjeseca, računajući od dana prijema žalbe.
Protiv odluke Komisije za žalbe NSKŽ nema mjesta žalbi.
Ako komisija za žalbe NSKŽ ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da žalbe nije usvojena.
Podnositelj žalbe ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravlinika o nogometim
natjecanjima HNS-a u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
Uplaćena Pristojba (taksa) vraća se podnositelju ako je žalba usvojena u cijelosti.
Na prekinutu utakmicu nije dopušteno najaviti niti uložiti žalbu.
Utvrđivanje plasmana
Članak 25.
Klub koji pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po 1 (jedan) bod.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, odlučuje gol razlika između danih i primljenih zgoditaka.
U slučaju iste gol razlike bolje mjesto na ljestvici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su
postigle isti broj zgoditaka dijele mjesto koje im pripada.
Ako se radi o pobjedniku-prvaku natjecanja ili o mjestu koje osigurava sudjelovanje, odnosno prijelaz u viši ili
niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovi dodatne ljestvice od
rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi s jednakim brojem bodova. Ukoliko je zbroj
bodova jednak, odlučuje razlika između danih i primljenih zgoditaka, a ako je ita razlika ista odlučuje veći broj
postignutih zgoditaka u gostima.
Ako se ni na ovakav ne može utvrditi plasman onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih klubova
i to:
- jedna utakmica po kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba, na neutralnom terenu
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, ako su u konkurenciji tri kluba, na neutralnom terenu
- potrebit broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, ako su u kombinaciji četri ili više klubova, na
neutralnom terenu
Odluku o mjestu odigravanja utakmica (neutralni teren) donosi Izvršni odbor NSKŽ, a konačnu ljestvicu
natjecanja proglašava Izvršni odbor NSKŽ.

Napredovanje i obnavljanje lige
Članak 26.
Prvak II ŽNL stiče pravo natjecanja u idućoj natjecateljskoj godini u I ŽNL ako za to ispuni uvjete odnosno ako je
dobio licencu za igranje u I ŽNL. Prvak II ŽNL dobiva se na način da jednu utakmicu na neutralnom terenu igraju
prvak skupine „jug“ i skupine „sjever“, a pobjednik postaje prvak II. ŽNL.
Ukoliko prvak niti jedne skupine II ŽNL nema uvjete za napredovanje u I ŽNL odnosno nije dobio licencu za
igranje u I ŽNL, za ulazak u I ŽNL razigravat će drugoplasirani klubovi iz svake skupine, ukoliko su dobili licencu
za nastup u I ŽNL. Ukoliko jedan od drugoplasiranih iz skupina nije dobio licencu za igranje u I ŽNL, utakmice za
napredovanje se neće igrati, već u I ŽNL ulazi onaj klub koji je dobio licencu za igranje u I ŽNL. Ukoliko niti
drugoplasirani klubovi iz obje skupine nisu dobili licencu za igranje u I ŽNL, isto pravilo se odnosi i na
trećeplasirane momčadi lige.
Da bi klub 2. ŽNL konkurirao za dobivanje licence za 1. ŽNL u sezoni 2017/2018, u sezoni 2016/2017 u
redovnom natjecanju mora imati najmanje dvije selekcije mladeži, a treću prijavljenu do 30. lipnja 2017,
poštujući odluke i kriterije iz Propozicija i licenciranja (obvezno - mlađi pioniri, pioniri i juniori)
Ukoliko dođe do nepredviđenog slučaja oko obnavljanja liga, Povjerenik za natjecanja će zatražiti odluku
Izvršnog odbora NSKŽ.
Kaznene odredbe
Članak 27.
Za povrede odredaba ovih Propozicija i odredaba Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i drugih
pravilnika i propisa, stegovnu odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, suci, delegati, treneri i
ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-s. Odredbom članka 54. Disciplinskog
pravilnika Hrvatskog nogometno saveza te odlukom Izvršnog odbora NSKŽ-a momčad kluba koja u jednoj
prvenstvenoj utakmici dobije 5 (pet) opomena (akumulirani žuti i crveni kartoni) bit će kažnjena novčanom
kaznom od 200,00 kuna. Svaki sljedeći karton se naplaćuje novčanom kaznom od 50,00 kuna.
Novčane odredbe
Članak 28.
Svi klubovi 2. ŽNL NSKŽ podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
e) članarinu za natjecanja u 2. ŽNL NSKŽ koju određuje Izvršni odbor NSKŽ. Članarinu su klubovi dužni uplatiti u
dvije rate (jesen-proljeće) prije odigravanja 1. kola, odnosno prije početka proljetnog dijela natjecanja
f) sucima putne troškove i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora NSKŽ,
g) delegatu utakmice putne troškove i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora NSKŽ
h) plaćanje putnih troškova službenih osoba obvezno je do prve sljedeće utakmice.
Troškovi vođenja natjecanja klubovi podmiruju putem kotizacije za svaku polu-sezonu 750,00 (sedamsto) kuna,
a najkasnije prije početka natjecanja.
Ostale odredbe
Članak 29.
Klubovi II ŽNL u redovnom natjecanju osim seniorske momčadi mogu nastupati i sa selekcijama mladeži. Ako
bilo koja selekcija ne dođe na odigravanje raspoređene prvenstvene utakmice, a Povjerenik za natjecanja NSKŽ
takvu utakmicu registrira rezultatom 3 – 0 u korist suparničke momčadi. Klub će zbog nedolaska seniorske
momčadi odlukom Izvršnog odbora NSKŽ morati uplatiti na žiro račun Nogometnog saveza Karlovačke županije
iznos od 1.000,00 kuna, a novac će biti namjenski korišten za potrebe nogometne mladeži NSKŽ.

Ako seniorska selekcija dođe na odigravanje raspoređene prvenstvene uzakmice, a ne započne igru sa
početnim brojem igrača (11) ili ako Povjerenik za natjecanja NSKŽ prvenstvenu utakmicu registrira po članku
59. (u slučaju da je utakmica prekinuta nakon odigranih 80% utakmice zbog manjka igrača), klub će odlukom
Izvršnog odbora NSKŽ bit kažnjen novčanom kaznom u visini od 375,00 kuna.
Ako seniorska selekcija započne, a odustane od natjecanja u II ŽNL tijekom natjecateljske sezone 2016/17. klub
će odlukom Izvršnog odbora biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna.
TIJELA NATJECANJA
Tijela natjecanja su:
Povjerenik za natjecanje,
Povjerenik za suđenje,
Disciplinski sudac

Članak 30.

Povjerenik za natjecanja
Članak 31.
Povjerenik za natjecanje:
- ima nadzor nad natjecanjem u II ŽNL
- rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama i ostalim propisima koji se primjenjuju u natjecanju,
odnosno Odlukama IO NSKŽ-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,
- donosi prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama,
- priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja,
- podnosi prijave protiv sudionika natjecanja koji prekrše odredbe ovih
Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih propisa NSKŽ-a i HNS-a,
- priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje,
- najmanje dva puta godišnje podnosi Izvršnom odboru Saveza i Plenumu klubova izvješće o radu, a
obavezo po završetku sezone podnosi godišnje izvješće
Povjerenik za suđenje
Članak 32.
Povjerenik za suđenje:
- određuje suce za utakmice II ŽNL NSKŽ
- 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 II ŽNL NSKŽ
- prati suđenje, 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
- obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela NSKŽ-a.

Disciplinski sudac
Članak 33.

Disciplinski sudac:
- rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su počinili klubovi II ŽNL NSKŽ, njihovi igrači, treneri, suci,
delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju liga NSKŽ-a, a u skladu s Disciplinskim pravilnikom,
- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru HNS i Plenumu klubova o svom radu s
prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad, a obavezo po završetku sezone podnosi godišnje
izvješće.
Članak 34.
Na kraju natjecateljske godine Izvršni odbor NSKŽ će prvaku II ŽNL – Seniori dodijeliti prigodni pehar.
Članak 35.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika nogometne igre, Odluke
Međunarodnog BORD-a, Pravilnika o natjecanjima HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS-a.
Članak 36.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor NSKŽ, a u vremenu između sjednica Izvršnog
odbora Povjerenik za natjecanja NSKŽ.
Članak 37.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u “Službenim vijestima” NSKŽ.
Predsjednik NSKŽ
Neven Šprajcer,v.r.
POPIS KLUBOVA II ŽNL SENIORI ZA NATJECATELJSKU 2016/2017. GODINU
1
2
3
4
5
6
7
8

SKUPINA „SJEVER“
DOBRA
Novigrad
FRANKOPAN
Brežani
KRNJAK BARILOVIĆ
Krnjak
KUPA
Donje Mekušje
PETROVA GORA
Vojnić
ŠIŠLJAVIĆ
Šišljavić
VATROGASAC
Gornje Mekušje
VOJNIĆ '95
Vojnić

1
2
3
4
5
6
7

CETINGRAD
DOBRA
JOSIPDOL
MLADOST
MREŽNICA
OŠTARIJE
VOŠK

SKUPINA „JUG“
Cetingrad
Sveti Petar
Josipdol
Zagorje Ogulinsko
Zvečaj
Oštarije
Belavići

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
IZVRŠNI ODBOR

Broj: 235/2016
Izvršni odbor Nogometnog saveza Karlovačke županije, na 20. redovitoj sjednici održanoj dana 09. kolovoza
2016. godine temeljem članka 39. Alineja 17. Statuta NSKŽ-a usvojio je :
PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA HRVATSKI NOGOMETNI KUP
na području Nogometnog saveza Karlovačke županije za seniore, juniore i kadete
Opće odredbe:
Članak 1.
U natjecanju za hrvatski nogometni kup na području Nogometnog saveza Karlovačke županije (u daljnjem
tekstu HNK-NSKŽ) sudjeluju nogometni klubovi članovi NSKŽ-a u kategoriji seniora, juniora i kadeta.
Članak 2.
Ovim natjecanjem rukovodi Komisija za natjecanje NSKŽ.
Članak 3.
Svi klubovi, sudionici u ovom natjecanju su dužni utakmice odigrati sa svojim najboljim momčadima.
Članak 4.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin u skladu s Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a i
odredbama ovih Propozicija. Klub domaćin obavezan je primjenjivati sva uputstva i zakonske odredbe u svezi
organiziranja javnog okupljanja. Klub domaćin je nadležan i odgovoran za red i sigurnost prije, u vrijeme i poslije
utakmice. Za sve propuste podliježe disciplinskoj odgovornosti po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće momčadi, za
vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja
obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama za gostujuće navijače.
Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu igrališta koji je rezerviran za gostujuće navijače, gostujući klub ima
objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama
Članak 5.
Svi klubovi u ovim natjecanjima dužni su prije početka natjecanja Komisiji za natjecanja dostaviti u pismenom
obliku osnovnu i pričuvnu boju kluba. Klub domaćin igra u svojoj osnovnoj boji, a gostujući klub dužan se je
tome prilagoditi.
Članak 6.
Klub domaćin dužan je:
- utakmicu prijaviti nadležnim upravnim tijelima u skladu s propisima,
- osigurati odgovarajuće igralište s potrebnim brojem prostorija, dvije svlačionice za momčadi s po tri tuša i
toplo-hladnom vodom
- osigurati prostoriju za suce s toplom i hladnom vodom te prostoriju za pisanje zapisnika
- osigurati natkrivene kabine za pričuvne igrače i službene osobe koje moraju biti dovoljno velike da se u
njima mogu smjestiti svi pričuvni igrači (7) i službene osobe ,

-

osigurati liječničku ili zdravstvenu službu (liječnik, medicinski tehničar, med. sestra, fizioterapeut)
osigurati dovoljan broj redara, najmanje 6 (šest)
osigurati dovoljan broj sakupljača lopti, najmanje 6 (šest)
osigurati najmanje 5 (pet) ispravnih lopti
u zimskim uvjetima (snijeg) osigurati 2 (dvije) lopte crvene boje ili neke druge uočljive boje
osigurati osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe, a u jesen i rano proljeće topli napitak.

Igrališta:

Članka 7.
Igrališta na kojima se igraju utakmice HNK-NSKŽ-a moraju biti registrirana od nadležne komisije NSKŽ,a
primjerak zapisnika o registraciji igrališta mora biti uramljen i istaknut na vidnom mjestu u prostoriji za pisanje
zapisnika.
Na terenu za igru zabranjen je bilo koji oblik reklamiranja, kao i na mrežama i kutnim zastavicama
Utvrđivanje i ispravnost terene za igru obavlja sudac u nazočnosti kapetana obiju momčadi. Odluku o
sposobnosti terena za igru donosi sudac utakmice.
Ograda oko igrališta mora biti od čvrstog materijala visoka najmanje 1,20 metara, udaljena minimalno 2 metra
od uzdužne te 3 metra od poprečne crte igrališta.
Članak 8.
Za vrijeme odigravanja utakmice u ograđenom dijelu igrališta i to u zaštitnim kabinama mogu se nalaziti
slijedeće osobe:
- predstavnici klubova
- treneri i pomoćni treneri i to samo ako posjeduju važeće licence
- liječnik – medicinska osoba
- fizioterapeuti
- pričuvni igrači – njih najviše 7 (sedam) u sportskoj opremi
U ograđenom dijelu igrališta još se mogu nalaziti: delegat, pobirači lopti, rukovoditelj osiguranja, policija i
invalidi u kolicima.
Jedan sat prije početka utakmice i za vrijeme odigravanja zabranjeno je prodavanje alkoholnih pića unutar
objekta na kojem se igra utakmica. Sva bezalkoholna pića mogu se točiti samo u plastičnim čašama.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama, zabranjena je
upotreba duhanskih proizvoda.
Delegat utakmice:

Članak 9.
Za svaku utakmicu Komisija za natjecanje određuje delegata s liste delegata koji zastupa rukovodstvo i ima
vrhovni nadzor nad utakmicom. Delegat je dužan doći na igralište jedan sat prije zakazanog početka
odigravanja utakmica na koju je delegiran.
Delegat je obavezan zapisnik o utakmici sačiniti odmah po završenoj 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 ima 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.

Nogometni suci

Članak 10.
Utakmice sude nogometni suci s liste sudaca nogometnih sudaca NSKŽ, a određuje ih Povjerenik za suđenje
NSKŽ.
Utakmice seniora sude 3 /tri/ suca, a juniorske i kadetske utakmice 1 /jedan/ sudac, osim utakmica završnice
(finala) koju sude 3/tri/ suca.
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 ne dođe niti sudac, a 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 utakmicu. O tome će delegat sačiniti poseban zapisnik.
Sudac koji se u obavljanju dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava, odnosno ne provodi zaključke, odluke ili
upute nadležnih tijela, ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa u svezi
nogometnog natjecanja, bit će izostavljen od suđenja u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju
protiv njega će se pokrenuti stegovni postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.
Sudac nije odgovoran za bilo koji oblik ozlijede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja
imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo zbog neke odluke koju je
donio u skladu s Pravilima nogometne igre u odnosu na normalni postupak potrebit radi održavanja, odigravanja i
kontrole utakmice.
Nogometni treneri:

Članak 11.

Trener može obavljati svoju dužnost na kup utakmicama samo ako ima dozvolu za rad (licencu) izdanu od nadležnog tijela i ako
ima plaćenu članarinu za natjecateljsku godinu 2016/17. Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu i plaćenu članarinu, neće
mu dozvoliti da bude u ograđenom dijelu igrališta i neće ga upisati u Zapisnik o utakmici.

Plaćeni treneri ne mogu nastupati na prvenstvenim utakmicama svojih klubova kao igrači.
Trener je obvezan prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran. Delegat je obvezan upisati u
zapisnik i izvještaj s utakmice ukoliko neka momčad nema trenera ili utakmicu napusti prije završetka.
Predstavnici klubova:

Članka 12.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici. Predstavnik kluba mora imati pismenu punomoć
od svog kluba koju predaje delegatu najkasnije 45 minuta prije početka utakmice. Uz punomoć, predstavnik kluba
delegatu predaje i sastav momčadi, športske iskaznice igrača i licencu trenera. Predstavnici klubova sudjeluju u
utvrđivanju istovjetnosti igrača, u upisivanju podataka u zapisnik utakmice i potpisuju zapisnik o utakmice prije
početka iste.
Nastup igrača:

Članak 13.
Pravo nastupa na utakmicama seniora imaju igrači koji su navršili 17 godina života i koji su temeljem ispravno
izvršene i obavljene registracije stekli pravo nastupa.
Igrači u svojim športskim iskaznicama moraju imati upisan nalaz o obavljenom liječničkom pregledu koji važi 6 (šest)
mjeseci. Igrač bez važečeg liječničkog pregleda ne može nastupiti na prvenstvenoj ili kup utakmici.
Pravo nastupa imaju i igrači s navršenih 16 godina starosti ako su od specijalne liječničke komisije proglašeni
sposobni i uz šp. iskaznicu imaju propisan obrazac ovjeren od zdravstvene ustanove i NSKŽ-a.
Pravo nastupa utvrđuje delegat utakmice prije početka, uz nazočnost predstavnika klubova.

Na utakmicama HNK-NSKŽ u uzrastima mladeži mogu nastupati slijedeći igrači:
KADETI:
- Rođeni 01. siječnja 2000. godine – gornja granica
- Na dan utakmice nisu bili mlađi od 14 godina života – donja granica
- Za kadete imaju pravo nastupiti i igrači-pioniri sa potvrđenim specijalističkim liječničkim pregledom – na
dan utakmice nisu bili mlađi od 13 godine
JUNIORI
- Rođeni 01. siječnja 1998. godine – gornja granica
- Na dan utakmice nisu bili mlađi od 15 godina života – donja granica
- Za juniore imaju pravo nastupiti i igrači-pioniri sa potvrđenim specijalističkim liječničkim pregledom – na
dan utakmice nisu bili mlađi od 14 godine
- Specijalistički liječnički pregled mora biti potvrđen od liječnika i ovjeren po Nogometnom savezu
Karlovačke županije
Na utakmicama može nastupiti igrač čija je istovjetnost utvrđena športskom iskaznicom, a u slučaju njenog
nedostatka, osobnom iskaznicom ili putovnicom uz predočenje potvrde o liječničkom pregledu ne starijem od 14
(četrnaest) dana.
Klub može na svoju odgovornost postaviti u momčad igrača koji nema športsku iskaznicu, osobnu iskaznicu ili
putovnicu, pod uvjetom da se njegova istovjetnost utvrdi najkasnije 15 minuta po završetku utakmice, što će delegat
upisati u svoj izvještaj. Takav igrač mora imati potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, a ista ne može biti starija
od 14 (četrnaest) dana.
Igraču bez valjanog liječničkog pregleda (upisan u športsku iskaznicu ili potvrdu o liječničkom pregledu ) delegat
ne će dozvoliti nastup.
Igrač ne može u jednom danu nastupiti na dvije utakmice. Ako nastupi bit će pokrenut stegovni postupak protiv
igrača i kluba.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom ili
automatskom suspenzijom zbog tri javne opomene. Automatsku kaznu zbog dobivene tri javne opomene, igrač
izdržava na prvoj slijedećoj kup utakmici.
Zabrana nastupa zbog suspenzije:

Članak 14.

Suspendirana momčad, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba, ne mogu nastupiti na javnim utakmicama
sve dok traje suspenzija. Sve prvenstvene utakmice koje se imeju odigrati u vrijeme suspenzije, izrečene zbog
neizvršavanja pravosnažnih odluka nadležnog tijela, neobavljenih nespornih obveza nastalih iz natjecanja
predviđenih ovim Propozicijama ili Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a bit će registrirane sa 3 : 0 (bez
borbe) u korist protivnika.
Najmani broj igrača i zamjene:

Članak 15.
Utakmica može započeti ako momčad ima najmanje 7 (sedam) igrača. Ukoliko jedna momčad za vrijeme
utakmice ostane s manje od 7 (sedam) igrača, a ne može u roku od 5 minuta nastupiti sa minimalnim brojem
igrača, sudac je dužan utakmicu prekinuti.
Na prvenstvenim utakmicama može biti imenovano do najviše 7 (sedam) pričuvnih igrača, a svaka momčad
može zamijeniti najviše 5 (pet) igrača, s time da su isti upisani u zapisnik prije početka utakmice.

Dresovi:

Članak 16.
Momčad na utakmici moraju nastupiti u dresovima različite boje. Ako su dresovi iste boje, a domaća momčad
nastupa u dresovima boje svoga kluba, dresove će zamijeniti gostujuća momčad.
Igrači na poleđini dresove moraju imati vidljive brojeve veličine 30x20x5 cm.
Brojevi na dresovima moraju biti istovjetni s brojevima pod kojim su upisani u zapisnik.
Nedolazak na utakmicu:

Članak 17.
Ako u roku od 15 minuta od određenog vremena za njen početak, jedna momčad ne nastupi s potrebitim
brojem igrača (najmanje 7) utakmica se neće odigrati, izuzev u slučaju da momčad koja kasni zbog više sile, a o
tome su obavijestili službene osobe i domaćina , sudac će pričekati i nešto duže, ali će voditi računa da
utakmica može završiti na vrijeme.
Ukoliko jedna momčad neopravdano ne dođe na utakmicu ili istu neopravdano otkaže, Komisija za natjecanja
NSKŽ će istu registrirati sa 3 : 0 bez borbe u korist suparničke momčadi, a momčad za koju Komisija za
natjecanja utvrdi da nema opravdani razlog za neodigravanje utakmice bit će predana na stegovni postupak
Disciplinskom sucu NSKŽ.
Klub koji neopravdano ne nastupi, dužan je nadoknaditi štetu drugom klubu. Visina štete na osnovu pismenog
zahtjeva kluba koji je oštećen, utvrđuje Komisija za natjecanje NSKŽ.
Registracija utakmica:

Članak 18.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3 : 0
(bez borbe), utakmica se registrira postignutim rezultatom.
Odigranu utakmicu će Komisija za natjecanje NSKŽ registrirati u roku od 14 dana računajući od dana njenog
odigravanja.
Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do donošenja odluke o žalbi,
odnosno, do pravosnažnosti te odluke.
Jedanput registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Komisije za natjecanja NSKŽ, ako je odluka
postala pravosnažna, ili u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku predviđenom
Pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Žalbe na odigrane utakmice

Članak 19.
Žalbe na utakmice podnose se Komisiji za natjecanja NSKŽ. Žalba po svim osnovama moraju se brzojavno ili
preporučenom pošiljkom najaviti u pismenom obliku u roku od 48 sati po odigranoj utakmici. Obrazloženje
žalbe mora se dostaviti u 2 (dva) primjerka s dokazom o uplaćenoj pristojbi u roku od 3 (tri) dana po odigranoj
utakmici. Ako rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na dan državnog blagdana, on se produžava za prvi
slijedeći radni dan. Nenajavljene, nepravovremene ili nedovoljno taksirane žalbe bit će odbačene, a utakmica
će se registrirati postignutim rezultatom.
Pristojbe na žalbu u prvom stupnju iznosi 200,00 kuna, a u drugom stupnju 800,00 kuna.
Odluke o uloženim žalbama donose se najkasnije u roku od 14 dana, računajući od dana prijema žalbe.
Žalba na odluku Komisije za natjecanje NSKŽ, Disciplinske komisije ili Disciplinskog suca te Komisije za
registraciju klubova i igrača u drugom stupnju se podnose Komisiji za žalbe NSKŽ u roku od 8 (osam) dana
računajući od dana prijema odluke u prvom stupnju.
Odluka u drugom stupnju mora biti donešena u roku od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana prijema žalbe.
Protiv odluke Komisije za žalbe NSKŽ nema mjesta žalbi.
Ako Komisija za žalbe NSKŽ ne riješi žalbu u predviđenom roku,smatra se da žalbe nije usvojena.
Podnositelj žalbe ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravlinika o nogometim
natjecanjima HNS-a u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Uplaćena Pristojba (taksa) vraća se podnositelju ako je žalba usvojena u cijelosti.
Na prekinutu utakmicu nije dopušteno najaviti niti uložiti žalbu.
Utvrđivanje plasmana

Članak 20.
Sve utakmice igraju se po jednostrukom kup sustavu i pobjednik je ona momčad koja po završetku regularnog
vremena trajanja utakmice postigne više pogodaka. Ako po isteku regularnog vremena utakmica završi
neodlučnim rezultatom pristupit će se izvođenju jedanaesteraca. Jedanaesterce izvodi najprije po 5 /pet/
igrača iz svake momčadi. Ako i tada rezultat bude nerješen jedaneesterce izvode daljnji igrač (po jedan) iz
svake momčadi do konačne pobjede. Pobjednik je ona momčad čiji igrač postigne zgoditak, a poražena ona čiji
igrač ne postigne pogodak.
Napredovanje

Članak 21.
Pobjednik natjecanja za HNK-NSKŽ stječe pravo sudjelovanja u natjecanju na razini HNS-a u svojoj uzrasnoj
kategoriji. Ukoliko pobjednik HNK-NSKŽ stekne pravo nastupa u završnici HNK na razini HNS-a na osnovu
Propozicija HNK-HNS, pravo nastupa stječe poraženi klub završnice (finala).
Utakmice završnice (finale) seniori igraju se u Karlovcu, na stadionu “Branko Čavlović-Čavlek”.
Kaznene odredbe

Članak 22.
Za povrede odredaba ovih Propozicija i odredaba Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i drugih
pravilnika i propisa, stegovnu odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, suci, delegati, treneri i
ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-s.
Novčane odredbe

Članak 23.
Sve utakmice kupa podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
- sucima putne troškove po pravilniku HNS-a i naknadu (taksu) za suđenje
- delegatu utakmice putne troškove po pravilniku HNS-a i naknadu (taksu) za obavljanje dužnosti delegata.
Putni troškovi plaćaju se neposredno po odigranoj utakmici, a takse na IBAN račun sudaca i delegata.
Svi suci i delegati dužni su na nalogu napisati broj svog IBAN-a, naziv banke i OIB.
Pristojbe sucima i delegatima moraju biti naplaćene najkasnije do iduće utakmice što klub dokazuje
dokumentom o izvršenoj uplati.
Članak 24.
Ako klub započne natjecanje, a ne dođe na odigravanje raspoređene kup utakmice te Komisija za natjecanja
NSKŽ takvu utakmicu registrira rezultatom 3 : 0 za suparničku momčad , klub će odlukom Izvršnog odbora
NSKŽ snositi slijedeće posljedice:
-Za nedolazak seniorske ekipe
-Za nedolazak juniorske ekipe
- Za nedolazak kadetske ekipe

kazna od 750,00 kuna
kazna od 500,00 kuna
kazna od 400,00 kuna

Ove odrede odnose se i na one ekipe koje dođu na odigravnje prvenstene utakmice, a ne odigraju 80% utakmice zbog
manjka igreča te se utakmice registrira 3 – 0 po čl. 59. PNN-a za suparničku momčad.

Članak 25.
Po završetku finalne utakmice, Izvršni odbor NSKŽ, dodijelit će prigodne pehare pobjednicima u svojim
uzrasnim kategorijama.

Članak 26.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika nogometne igre, Odluke
Međunarodnog BORD-a, Pravilnika o natjecanjima HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS-a.
Članak 27.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor NSKŽ, a u vremenu između sjednica Izvršnog odbora
Komisija za natjecanje NSKŽ.
Članak 28.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u “Službenim vijestima” NSKŽ.
Predsjednik NSKŽ
Neven Šprajcer,v.r.

