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4. Raspored utakmica Lige veterana NSKŽ za sezonu proljeće 2014.
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Broj:007/2014
Karlovac, 03. ožujka 2014.
ZAPISNIK SA PLENUMA KLUBOVA LIGE VETERANA NSKŽ
održanog nadnevka 27. veljače 2014. godine u prostorijama NSKŽ
s početkom u 18.00 sati
Nazočni na Plenumu: Povjerenik za natjecanje Lige veterana NSKŽ, Dražen Tuškan,
Predstavnici klubova : NK Cetingrad – g-din Vlado Grgić, NK Dobra Novigrad - g-din Ivica Radočaj i g-din Tomislav
Polović, NK Duga Resa- g-din Damir Brcković, NK Josipdol- g-din Marijan Gerovac i Nikola Pavlica, NK Slunj – g-din
Nikola Požega, i NK VOŠK – g-din Ivan Drvodelić.
Ostali nazočni: Glavni tajnik NSKŽ- g-din Tomislav Kuzman i Povjerenik za suđenje g-din Danijel Tomačić i
Disciplinski sudac g-din Dragan Kolić..
Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ otvorio Plenum pozdravio sve nazočne,te dao riječ Glavnom tajniku
NSKŽ koji je pozdravio sve nazočne na plenumu te naglasio kako u nastavku natjecateljske sezone želi svima što
manje ozljeda, kartoniranja i možebitnih incidenata. Pošto je pod okriljem NSKŽ trenutno oko 400 registriranih
igrača veterana, naglasio je kako je na sastanku IO NSKŽ bilo riječi o mogućnosti prijema veterana u Skupštinu
NSKŽ koji bi imali svoje zastupnike, na kojoj bi i punopravno mogli iznositi svoje zahtjeve, prijedloge i ostalo o
svom djelovanju i time još više unaprijediti svoj položaj u sportskom životu NSKŽ. Između ostalog skrenuo
pozornost klubovima na obaveze u narednoj natjecateljskoj sezoni i bitnijim informacijama o radu Tajništva NSKŽ.
U nastavku Plenuma riječ je preuzeo Povjerenik za natjecanje te naglasio kako su svi klubovi na vrijeme
dobili pozive za Plenum te da su neki predstavnici opravdali svoj nedolazak, no pošto se na Plenumu neće donositi
bitnije odluke Plenum u ovom obliku može započeti sa radom.
Da bi Plenum mogao pravovaljano raditi, predložio je sljedeći Dnevni red:
1. Otvaranje Plenuma i usvajanje Dnevnog reda
2. Imenovanje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Osvrt na jesenski dio natjecateljske 2013./2014. sezone i rasprava o izvješćima za jesenski dio
natjecanja
4. Izvješće sa 6. Božićnog malonogometnog turnira registriranih klubova NSKŽ - veterani
5. Izvješće sa 12. dvoranskog malonogometnog prvenstva veterana HNS-a
6. Nastavak natjecanja proljeće 2014. godine (obveze klubova i informacije iz tajništva NSKŽ)
7. Kalendar natjecanja za proljetni dio sezone 2013./2014. godine
8. Razno
Kako nije bilo izmjena niti dopuna Dnevnog reda isti je dan na glasovanje te je jednoglasno i usvojen.
Točka 2. Imenovanje zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
Za zapisničara i ovjerovitelja Zapisnika predložen je g-din Dragan Kolić kao zapisničar a Damir Brcković kao
ovjerovitelj. Predloženi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.
Točka 3. Osvrt na jesenski dio natjecateljske 2013./2014. sezone i rasprava o izvješćima za jesenski dio
natjecanja
Nadnevka 09. kolovoza 2013. godine u prostorijama NSKŽ održan je Plenum klubova LV NSKŽ na kojem je
kao i prijašnjih sezona u Ligi veterana NSKŽ svoje učešće potvrdilo ukupno 12 klubova.
Na održanom Plenumu, predstavnici klubova usuglasili su se sa Propozicijama za natjecanje za sezonu 2013./2014,
koje se nisu mijenjale u odnosu na prošlu sezonu. Tijekom Plenuma određen Kalendar natjecanja, izvučeni su
natjecateljski brojevi po Bergeru, te je zajednički odlučeno da prvenstvo započinje nadnevka 02. rujna 2013.

godine, prvim kolom, i jesenski dio traje 10 kola zaključno sa 28. listopada 2013. godine. Posljednje 11. kolo
planirano je odigrati se na proljeće 2014., no vremenske prilike bile su povoljne, pa je tako odigrano četiri od šest
utakmica toga kola, dok su dvije utakmice (Cetingrad-Vošk i Zrinski-Ozalj-Mostanje ALL) prebačene i odigrat će se
na proljeće 2014. U Kalendar natjecanja ubačen je i jedan četvrtak i to 5. kolo koje se igralo 26. rujna 2013.
godine. Dvije utakmice tijekom jeseni nisu odigrane (7. kolo Cetingrad-Dobra sv.Petar i 11.kolo Ogulin-Vojnić '95)
zbog nedolaska gostiju pa su sukladno čl. 56 PNN registrirane rezultatom 3:0 u korist domaćina.
Nakon odigranih 11 jesenskih kola, jesenski prvak LV NSKŽ je ekipa veterana NK DUGA RESA koja je u
sezoni jesen 2013. osvojila 27 bodova uz gol razliku 35:10 (+25). Drugo mjesto pripalo je veteranima KIM-a koji su
osvojili 20 bodova isto kao i trećeplasirana ekipa veterana Zrinski-Ozalj, no Ozaljčani imaju utakmicu manje.
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U sezoni jesen 2013. odigrane su ukupno 64 utakmice, postignuto je 253 zgoditka što čini u prosjeku 3,95
zgoditaka po utakmici iz čega proizlazi da je liga veoma efikasna a strijelci vrlo raspoloženi. Najviše pogodaka
postignuto je u 6. kolu (31) a najmanje u 5. kolu, ukupno (18).
Najbolji strijelac lige je Damir BRCKOVIĆ iz ekipe veterana NK DUGA RESA sa 15 postignutih pogodaka a
slijede ga Ivan LAPIĆ iz ekipe veterana NK Slunj sa 13 pogodaka te također veteran NK Slunja Neven BASTAJA sa
10 pogodaka, itd.…
Točka 4. Izvješće sa 6. Božićnog malonogometnog turnira registriranih klubova NSKŽ - veterani
U organizaciji Nogometnog saveza Karlovačke županije, 17. prosinca 2013. godine u Sportskoj dvorani
„Mladost“ na Rakovcu održan je ždrijeb skupina ovogodišnjeg 6. po redu Božićnog malonogometnog turnira
registriranih klubova NSKŽ u kategoriji veterana, koji se igrao od 21. do 30. prosinca 2013. godine. Kod veterana
sudjelovalo je 11 prijavljenih momčadi podijeljenih u 3 skupine, a nositelji su branitelj naslova Mostanje Auto lim
lak, Zrinski Ozalj CB Dijana i Duga Resa Caffe bar Stadion. Pobjednici skupina A, B i C izravno su ušli u polufinale, a
drugoplasirane momčadi iz skupina B i C, u kojima su bile po četiri ekipe, dodatno su razigravale za četvrtog
polufinalista. Pobjednik turnira bila je ekipa veterana NK Slunj, drugoplasirana ekipa Zrinski-Ozalj CB Dijana, a treći
veterani NK Duga Resa CB Stadion. Najbolji igrač turnira bio je Željko Pospišil iz ekipe Zrinski-Ozalj CB Dijana,
najbolji strijelac Ivan Lapić iz pobjedničke ekipe NK Slunj a najbolji vratar također iz pobjedničke ekipe Nikola
Obajdin. Za najbolje ekipe i pojedince su osigurane i ove godine vrlo vrijedne nagrade (za pobjednika uz pehar i
garnitura dresova a za drugo plasiranu, trećeplasiranu i četvrtoplasiranu momčad uz pehare dodijeljene su
nogometne lopte, dok su za pojedince osigurane prigodne statue.)
Točka 5. Izvješće sa 12. dvoranskog malonogometnog prvenstva veterana HNS-a
U organizaciji Komisije za veteranski nogomet IO HNS-a, u Krapini u vremenu od 21. do 23. veljače 2014
godine održavano je 12. dvoransko prvenstvo veterana HNS-a. Predstavnik NSKŽ na spomenutom natjecanju, bila
je ekipa veterana NK SLUNJ iz Slunja, pobjedniku 6. Božićnog malonogometnog turnira registriranih klubova NSKŽ
u kategoriji veterana, koji je temeljem Odluke IO NSKŽ i Propozicija natjecanja Lige veterana NSKŽ stekao pravo
sudjelovanja na navedenom državnom prvenstvu veterana HNS-a. U skupini F u koju su bili ždrijebom
raspoređeni, veterani Slunja prvu utakmicu odigrali su sa veteranima MNK Uskok iz Biranja i zabilježili pobjedu od
3:2. U drugoj utakmici skupine bili su poraženi od domaćina turnira ekipa NK Zagorca iz Krapine rezultatom 0:4.
Po prvi put naslov dvoranskog prvaka Hrvatske osvojili su veterani SAVUS BGS iz Savskog Marofa koji su u
utakmici za prvo mjesto nakon vrlo uzbudljive i neizvjesne utakmice savladali prošlogodišnje prvake ekipu Sesvete
Sava Sport iz Sesveta rezultatom 3:0.

Svoje dojmove u kojima je bilo samo riječi pohvale na organizaciju i boravak izrazili su predstavnik NK
Slunja Nikola Požega koji su ove godine nastupali na prvenstvu a isto tako svoje utiske potvrdio je i Damir Brcković
iz ekipe veterana NK Duga Resa koji je bio i učesnik prvenstva veterana u velikom nogometu.
Točka 6. Nastavak natjecanja proljeće 2014. godine (obveze klubova i informacije iz tajništva NSKŽ)
Do početka proljetnog dijela natjecanja iznimno najkasnije 15 dana nakon početka, klubovi su dužni upla
titi kotizaciju za natjecanje u iznosu 300,00+100,00 kuna.
Za veterane prijelazni rok traje zaključno do 31. ožujka. Do tog datuma vrijedi i pravilo za registraciju za
igrače koji nisu preregistrirani. Nakon tog datuma moguća je samo prva registracija igrača.
Zamoljavaju se svi klubovi kod kojih je od početka natjecateljske sezone 2013/2014. došlo do bilo kakvih
promjena voditelja ili odgovornih osoba u klubovima, da te podatke što hitnije dostave u tajništvo NSKŽ (ime i
prezime, e-mail, broj mobitela), radi ažuriranja postojećih podataka u adresaru klubova.
Upozoravaju se nogometni klubovi na obvezu uplate (potvrde) članarine igračima za 2014. godinu. U tu
svrhu klub je dužan dostaviti u tajništvo NSKŽ športske iskaznice te zamolbu u dva primjerka. U zamolbi treba
popisati sve igrače (ime i prezime) za koje se traži upis članarine sa njihovim brojevima športskih iskaznica, a
zamolba treba biti ovjerena pečatom kluba i potpisom odgovorne osobe. Molimo sve klubove koji to još nisu da o
tome vode računa, te da što prije dostave tražene podatke za upis članarine.
Prije početka proljetnog dijela natjecanja provjerite u športskim iskaznicama ima li svaki igrač potvrđen
pregled po ovlaštenom liječniku kojim se utvrđuje sposobnost igrača za odigravanje utakmica.
Točka 7. Kalendar natjecanja za proljetni dio sezone 2013./2014. godine
Liga veterana NSKŽ za sezonu proljeće 2014. ukoliko će vremenski uvjeti biti zadovoljavajući započela bi u
planiranom terminu 31. ožujka 2014. godine, no ukoliko to vremenski uvjeti i stanje na terenima neće
dozvoljavati, početak prvenstva pomaknuo bi se za tjedan dana kasnije. Sukladno tome, u daljnjem tekstu su
prijedlozi kalendara natjecanja.
Povjerenik za natjecanje, prezentirao je oba prijedloga Kalendara natjecanja te ujedno upoznao
predstavnike klubova sa dopisom veterana NK Dobre iz sv. Petra (dopis u prilogu), koji svoje proljetno učešće u
Ligi veterana stavljaju u mirovanje iz objektivnih okolnosti, pa će tako u proljetni dio natjecanja krenuti 11.
klubova. Sukladno čl.61 PNN sve utakmice jesenskog dijela natjecanja tog kluba registriraju se postignutim
rezultatom dok će u proljetnom dijelu natjecanja klub koji se treba sastati sa klubom koji je odustao od natjecanja,
biti slobodan.
Isto tako Povjernik je upoznao nazočne sa dopisom Komisije za veteranski nogomet HNS-a (dospis u
prilogu) u kojem stoji da će se ove godine 15. veteransko prvenstvo Hrvatske za veterane održati u Rovinju u
terminu od 13. do 15. lipnja a ne kao do sada u terminu rujan-listopad, pa je shodno tome i prilagođen Kalendar
natjecanja Lige veterana NSKŽ. Na kraju zaključeno je da sukladno predloženom Kalendaru natjecanja prvenstvo
započinje 31. ožujka i da će se dvije zaostale utakmice iz jesenskog dijela odigrati prije nastavka proljetnog dijela s
time da klubovi dogovore termine odigravanja i dostave prijedloge odigravanja zaostalih utakmica Povjereniku.
Povjerenik je također dao mogućnost klubovima da svoje prvenstvene utakmice veterani mogu igrati i
subotom, no isključivo i samo uz obostrani pristanak i međusobni sporazum oba kluba. Ako se ne postigne
međusobni sporazum isključivo oba kluba, utakmica će se rasporediti u redovnom terminu ponedjeljkom kako je
to i uobičajeno.

Kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
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PRIJEDLOG KALENDARA NATJECANJA
LIGE VETERANA NSKŽ za sezonu proljeće 2014.
1. PRIJEDLOG
2. PRIJEDLOG
Datum
Nadnevak
vrijeme
Kolo
Datum
Nadnevak
31.03.2014. ponedjeljak 17,15 sati
12. kolo
07.04.2014
ponedjeljak
07.04.2014 ponedjeljak 17,30 sati
13. kolo
14.04.2014.
ponedjeljak
14.04.2014. ponedjeljak 17,30 sati
14. kolo
22.04.2014.
utorak
22.04.2014. utorak
17,30 sati
15. kolo
28.04.2014.
ponedjeljak
28.04.2014. ponedjeljak 17,45 sati
16. kolo
05.05.2014.
ponedjeljak
05.05.2014. ponedjeljak 17,45 sati
17. kolo
08.05.2014.
četvrtak
08.05.2014. četvrtak
18,00 sati
18. kolo
12.05.2014.
ponedjeljak
12.05.2014. ponedjeljak 18,00 sati
19. kolo
19.05.2014.
ponedjeljak
19.05.2014. ponedjeljak 18,00 sati
20. kolo
22.05.2014.
četvrtak
26.05.2014. ponedjeljak 18,15 sati
21. kolo
26.05.2014.
ponedjeljak
02.06.2014. ponedjeljak 18,15 sati
22. kolo
02.06.2014.
ponedjeljak
07. lipnja 2014. (subota)
Završna utakmica sezone : selekcija LV NSKŽ – prvak LV NSKŽ i podjela nagrada
od 13. - 15. lipnja 2014.
15. prvenstvo veterana HNS-a u Rovinju

vrijeme
17,30 sati
17,30 sati
17,30 sati
17,45 sati
17,45 sati
18,00 sati
18,00 sati
18,00 sati
18,15 sati
18,15 sati
18,15 sati

* točna satnica odigravanja utakmica biti će regulirana naknadno, ovisno o vremenskim uvjetima

Točka 8. Razno
Pod točkom razno u kojoj su se u raspravi javljali za riječ svi nazočni na Plenumu, od najbitnijih značajki
istaknuto je kako je pohvalno da su se smanjile napetosti i tenzije na utakmicama Lige veterana što je i pokazatelj
u javnim opomenama i isključenjima, koje su brojke značajno manje u odnosu na protekle natjecateljske sezone.
Iako još uvijek ima prigovora na suđenje od strane pojedinih klubova, no ipak ne kao u prijašnjim sezonama svi
nazočni su se složili da u mnogim utakmicama i nisu suci izraziti krivci već većina incidenata proizlazi iz samih
aktera na utakmicama i igračima, no daleko manjim mjerama nego ranije. Povjerenik za suđenje g-din Danijel
Tomačić naglasio je kako ga ti podaci raduju te da uvijek nastoji na utakmice delegirati provjerene i iskusne suce,
sukladno mogućnostima.
Vezano uz završnu utakmicu sezone između Selekcije Lige i pobjednika sezone, a obzirom da se na toj
završnoj utakmici slab odaziv izabranih igrača za selekciju, postignut je zajednički zaključak i dogovor kao i
obaveza svim službenim predstavnicima klubova da su na završni Plenum klubova dužni odrediti i povesti sa
sobom najmanje dva igrača iz svoje ekipe koji će nastupati za selekciju.
Na kraju Plenuma svim klubovima Povjerenik je zaželio puno sportske i osobne sreće u nastavku
natjecateljske sezone, te ujedno i zaključio današnji Plenum.
Zapisnik dovršen u 20,00 sati.

Zapisničar:
Dragan KOLIĆ

Ovjerovitelj :
Damir BRCKOVIĆ

KOMISIJA ZA VETERANSKI NOGOMET

Zagreb, 10. sijeĉnja 2014.
NOGOMETNA SREDIŠTA HNS-A
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZI

PREDMET : O B A V I J E S T
Poštovani,
Na svojoj 7. sjednici, održanoj 20. prosinca 2013. godine, Komisija za veteranski nogomet IO HNS-a
donijela je odluku, kako će se 15. veteransko prvenstvo Hrvatske održati od 13. - 15. lipnja 2014. godine u Rovinju
(do sada je obično termin održavanja prvenstva bio u jesenjem dijelu rujan-listopad).
Ovim putem vas molimo, da svoje proljetne kalendare natjecanja u ligama veterana prilagodite ovome te
da prvenstva u vašim ligama završe na vrijeme, kako bi se momčadi mogle prijaviti na 15. prvenstvo veterana
HNS-a (prijave će završiti 10 dana pred početak odigravanja prvenstva).
Ujedno je potrebno upozoriti momčadi kandidate za odlazak na prvenstvo, kako bi se momčadi na vrijeme
pripremile za nastup, da prijelazni rok za veterane završava 31.ožujka te da je poslije tog datuma moguće ostvariti
samo prvu registraciju igrača veterana.
Unaprijed se zahvaljujemo i športski pozdravljamo!

TAJNIK:

PREDSJEDNIK:

Robert UROIĆ v.r.

Petar JURČEVIĆ v.r.

Hrvatski nogometni savez I Ulica grada Vukovara 269 A I 10000 Zagreb I Hrvatska
tel: +385 1 2361 555 I fax: +385 1 2441 508 I e-mail: veterani@hns-cff.hr I www.hns-cff.hr

NK" DOBRA" SVETI PETAR
SVETI PETAR BB
OGULIN

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
ZRINSKI TRG 5
KARLOVAC

PREDMET: Odluka o privremenom zamrzavanju veteranske ekipe NK"DOBRA" SP

Poštovani!
Obavještavam vas da veteranska ekipa NK " DOBRA" SP, nije u mogućnosti nastaviti proljetni dio
natjecanja u veteranskoj ligi Veterana NSKŽ sezona 2013/14.
Razlog tome leži u činjenici da je većina igrača izrazila želju o ne igranju zbog poslovnih i zdravstvenih
problema.
Nadalje broj igrača koji su izrazili želju igranja je 11 što smatram da nije dovoljno da bi se nastavilo
daljnje natjecanje u ovoj polu sezoni.
Stoga vas zamoljavam da prihvatite naš zahtjev o privremenom zamrzavanju za ovu polu sezonu.

S poštovanjem,

Voditelj ekipe veterana"NK DOBRA SP "
Jurica Pribanić

RASPORED UTAKMICA LIGE VETERANA NSKŽ
sezona PROLJEĆE 2014.
11. kolo – (zaostale utakmice)

CETINGRAD
ZRINSKI-OZALJ

Proljeće
2014.
Proljeće
2014.

12. kolo – 31.03.2014 (ponedjeljak)

VOŠK
DUGA RESA
DOBRA / N.
JOSIPDOL
OGULIN
ZRINSKI-OZALJ

-

MOSTANJE ALL
CETINGRAD
KIM-veterani
VOJNIĆ ‘95
SLUNJ
slobodni

DUGA RESA
CETINGRAD
SLUNJ
VOJNIĆ ‘95
KIM-veterani
MOSTANJE ALL

-

OGULIN
DUGA RESA
CETINGRAD
SLUNJ
VOJNIĆ ‘95
KIM-veterani

-

JOSIPDOL
OGULIN
DUGA RESA
CETINGRAD
VOJNIĆ ‘95
SLUNJ

-

VOJNIĆ ‘95
SLUNJ
DUGA RESA
OGULIN
JOSIPDOL
slobodan

DOBRA / N.
JOSIPDOL
OGULIN
CETINGRAD
SLUNJ
DUGA RESA

VOŠK
JOSIPDOL
DOBRA /N.
ZRINSKI-OZALJ
MOSTANJE ALL
slobodan

-

VOŠK
DOBRA / N.
ZRINSKI-OZALJ
MOSTANJE ALL
KIM-veterani
slobodan

-

VOŠK
ZRINSKI-OZALJ
MOSTANJE ALL
KIM-veterani
VOJNIĆ ‘95
slobodna

21. kolo – 26.05.2014. (ponedjeljak)

VOŠK
CETINGRAD
DUGA RESA
JOSIPDOL
DOBRA / N.
slobodan

ZRINSKI-OZALJ
DOBRA / N.
OGULIN
DUGA RESA
CETINGRAD
JOSIPDOL
-

22. kolo – 02.06.2014. (ponedjeljak)

VOŠK
SLUNJ
VOJNIĆ ‘95
KIM-veterani
MOSTANJE ALL
DOBRA / N.

-

19. kolo – 12.05.2014. (ponedjeljak)

20. kolo – 19.05.2014. (ponedjeljak)

SLUNJ
VOJNIĆ ‘95
KIM-veterani
MOSTANJE ALL
ZRINSKI-OZALJ
OGULIN

VOŠK
OGULIN
JOSIPDOL
DOBRA / N.
ZRINSKI-OZALJ
slobodni

17. kolo – 05.05.2014. (ponedjeljak)

KIM-veterani
SLUNJ
CETINGRAD
DUGA RESA
OGULIN
slobodan

18. kolo – 08.05.2014. (četvrtak)

VOŠK
KIM-veterani
MOSTANJE ALL
ZRINSKI-OZALJ
DOBRA / N.
CETINGRAD

-

15. kolo – 22.04.2014. (utorak)

KIM-veterani
VOJNIĆ ‘95
SLUNJ
CETINGRAD
DUGA RESA
slobodan

16. kolo – 28.04.2014. (ponedjeljak)

VOŠK
MOSTANJE ALL
ZRINSKI-OZALJ
DOBRA / N.
JOSIPDOL
VOJNIĆ ‘95

MOSTANJE ALL
13. kolo – 07.04.2014. (ponedjeljak)

14. kolo – 14.04.2014. (ponedjeljak)

MOSTANJE ALL
ZRINSKI-OZALJ
DOBRA / N.
JOSIPDOL
OGULIN
VOŠK

VOŠK

-

CETINGRAD
DUGA RESA
OGULIN
JOSIPDOL
ZRINSKI-OZALJ
slobodni

-

VOŠK
MOSTANJE ALL
KIM-veterani
VOJNIĆ ‘95
SLUNJ
slobodan

