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, 13. 06. 2018.
Broj: 25/2018.

SLUŽBENE
VIJESTI

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

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
47000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5

Broj: 152/2018.
PRIJAVA
Naziv

kluba

Mjesto
Adresa

kluba

:

KLUBA

ZA

NATJECATELJSKU

2018/19.

GODINU

:

__________________________________________________________________

:

________________________________

Broj

pošte

: ___________________

________________________________

E-mail adrese(dvije – obavezne za sve klubove):___________________________________________

Ime

i

prezime

te kontakt predsjednika

Ime

i

prezime te kontakt

tajnika

BOJA
DRES
GADICE
ŠTUCNE
PODACI

kluba ____________________________________________

kluba

_____________________________________________

OSNOVNA

ZA

NATJECANJE

Kategorija
natjecatelja
SENIORI
JUNIORI

PRIČUVNA

:
Godište

Upisati selekciju koja
de se natjecati

3 mlađa do 21 godine
(01. 07. 1997. i mlađi)

2000. – 2003.
(15 godina ili 14 sa specijalističkim)

PIONIRI

2004. – 2005.
(na terenu mogu biti 2 igrača 2003)

MLAĐI

PIONIRI

2005. – 2007.
(i 2008. s navršenih 9 godina)

LIMADI

2008. – 2009.
(i 2009. s navršenih 8 godina)

KARLIDI

2010. – 2011.
(i 2012. s navršenih 6 godina)

Prijavu ste dužni dostaviti u NSKŽ
formirati lige za sezonu 2018/2019.
Za

NK

_______________________

najkasnije do 28. lipnja 2018. kako bi se na vrijeme mogle

Potpis

i

pečat

__________________________

(funkcija u klubu)
 - fax: 047/615-520 e-mail: nogometni.savez@ka.t-com.hr mob: 099/7855-297
OIB: 99005822015 IBAN: HR08 2400 0081 1900 5828 4

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
POVJERENIK ZA NATJECANJA
U Karlovcu, 02. 05. 2018.
Broj: 117/2018.

N
O PRAVU

KARLIĆI

LIMAČI

MLAĐI

PIONIRI

PIONIRI

JUNIORI

SENIORI

NASTUPA

A

IGRAČA

P

U

NA

T

A

K

UTAKMICAMA

ŽNL

NSKŽ

2018/2019.

Na dan utakmice nisu mlađi od 6 godina života, a na dan 01. 07. 2018. godine nisu stariji
od 8 godina i 6 mjeseci. (Rođeni iza 01. 01. 2010. g.)
U selekcijama karlida mogu nastupiti i djevojčice - na dan utakmice nisu mlađe od 6
godina života, a na dan 01. 07. 2018. godine nisu starije od 9 godina i 6
mjeseci.
GODIŠTA: 2010., 2011., 2012. (navršenih 6 godina)
Na dan utakmice nisu mlađi od 8 godina života, a na dan 01. 07. 2018. godine nisu
stariji od 10 godina i 6 mjeseci.(Rođeni iza 01. 01. 2008. g.)
U selekcijama limada mogu nastupiti i djevojčice - na dan utakmice nisu mlađe od 8
godina života, a na dan 01. 07. 2018. godine nisu starije od 11 godina i 6
mjeseci.
GODIŠTA: 2008., 2009., 2010. (navršenih 8 godina)
U Zapisnik o utakmici mogu biti upisana 2 igrača s navršenih 7 godina!
Na dan utakmice nisu mlađi od 10 godina života, a na dan 01. 07. 2018. godine nisu
stariji od 12 godina i 6 mjeseci. .(Rođeni iza 01. 01. 2006.g.)
U selekcijama mlađih pionira mogu nastupiti i djevojčice - na dan utakmice nisu mlađe
od 9 godina života, a na dan 01. 08. 2017. godine nisu starije od 13 godina i 6
mjeseci. (Rođene iza 01. 01. 2005. g.)
GODIŠTA: 2006., 2007., 2008., 2009. (navršenih 9 godina)
Na dan utakmice nisu mlađi od 12 godina života, a na dan 01. 07. 2018. godine
nisu stariji od 14 godina i 6 mjeseci. (Rođeni iza 01. 01. 2004.g.). Na terenu
u isto vrijeme mogu biti i dva igrača rođena 2003. godine (u zapisniku ih može biti i
više).
GODIŠTA:2003. (maksimalno dva na terenu), 2004., 2005., 2006. (navršenih 12 godina)
Na dan utakmice nisu mlađi od 15 godina života, a na dan 01. 07. 2018 godine
nisu stariji od 18 godina i 6 mjeseci. (Rođeni iza 01. 01. 2000.g.)
Za juniore imaju pravo nastupa i igrači sa potvrđenim specijalističkim liječničkim
pregledom, ako na dan utakmice nisu mlađi od 14 godina života
GODIŠTA: 2000., 2001., 2002., 2003., 2004. (navršenih 14 godina + specijalistički)
Na dan utakmice nisu mlađi od 17 godina života - donja granica.
Za seniore imaju opravo nastupa i igrači sa potvrđenim specijalističkim liječničkim
pregledom, ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina života.
Specijalistički liječnički pregled mora biti potvrđen od liječnika i ovjeren po
Nogometnom savezu Karlovačke županije.
Klubovi u Prvoj ŽNL obavezni su prvenstvenu utakmicu započeti i odigrati prvo
poluvrijeme s najmanje tri (3) igrača starosti do 21 godine. Igračem starosti do
21 godine podrazumijeva se igrač koji je rođen
01. 07. 1997. godine i
kasnije.

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
47000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5

Karlovac, 12. lipnja 2018.
Broj: 153/2018.

KLUBOVIMA NSKŽ
O B A V I J E S T O PRIJELAZNOM ROKU IGRAČA

Članak 7.
4. Igrači amateri koji se natječu u isključivo amaterskim ligama, igrači amateri koji u natjecateljskoj godini u
kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16 godina mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske
godine, osim u razdobljima između 15. listopada i 17. siječnja i između 01. ožujka i 14. lipnja.
Igrači amateri koji se prvi put registriraju u nogometnoj organizaciji (prva registracija) mogu se registrirati
tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju između 01. ožujka i 14. lipnja.
Igrači amateri koji nakon postupka preregistracije ostanu nepreregistrirani i u toj natjecateljskoj godini nisu
stariji od 16 godina mogu se registrirati i u razdoblju između 01. i 31. ožujka.
Članak 8.
5. Igrači veterani mogu se prvi put za veteranski klub/momčad registrirati tijekom cijele natjecateljske godine,
te prelaziti iz kluba u klub tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju od 15. listopada do 17. siječnja
i u razdoblju od 01. travnja do 14. lipnja.
Članak 16.
5) igrači starosne dobi od 6 do 10 godina, odnosno 18 godina (ako se registriraju za klub amaterskog stupnja
natjecanja) koji su strani državljani (uključivši i državljane zemalja Europske unije) ili koji nemaju mjesto
prebivališta u Republici Hrvatskoj ili su rođeni u inozemstvu, a imaju hrvatsko državljanstvo, mogu umjesto
pisanog odobrenja nadležnog tijela HNS-a priložiti izjavu igrača uz potpis roditelja ili staratelja kojom potvrđuju
da je to prva registracija igrača u nogometnoj organizaciji.
Članak 17.
7. Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu. Ukoliko je
istupnica zatražena u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja i u zimskom prijelaznom roku do 01. veljače,
ukoliko ne postoje smetnje predviđene ovim Pravilnikom ili drugim opdim aktima HNS, klub je obvezan izdati
igraču istupnicu.
Članak 31.
Prijelazni rokovi za igrače su: ljetni prijelazni rok i zimski prijelazni rok. Ljetni prijelazni rok traje od 15. lipnja do
31. kolovoza svake godine, a zimski prijelazni rok traje od 18. siječnja do 15. veljače svake godine. Ljetni
prijelazni rok za klubove malog nogometa traje od 15. srpnja do 30. rujna svake godine.
Sa štovanjem,

 - fax: 047/615-520 e-mail: nogometni.savez@ka.t-com.hr mob: 099/7855-297
OIB: 99005822015 IBAN: HR08 2400 0081 1900 5828 4

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
- KOMISIJA ZA NATJECANJE Z A P I S N I K broj 011/2018.
Sjednica Komisije za natjecanje NSKŽ održana je 12. lipnja 2018. g.
Dnevni red
1. Raspored parova HNK NSKŽ – 2. kolo (juniori)
2. Rezultati parova HNK NSKŽ – finale (seniori)

1. RASPORED PAROVA HNK NSKŽ – 2. kolo (juniori)
Klc-Turanj
Rečica

„KORANA“
„MLADOST“

-

„CROATIA '78“
„KARLOVAC 1919“

DOGOVOR
DOGOVOR

2. REZULTATI PAROVA HNK NSKŽ – finale (seniori) 09. lipnja 2018.
Klc-Stadion BČČ

„KARLOVAC 1919“

-

„OGULIN“

4:0
Za Komisiju za natjecanje
Tomislav Kuzman, s.r.

