HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ

Nogometni savez Karlovačke županije
47 000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5, Tajništvo:, fax: 047/615-520
Glavni tajnik; Tomislav Kuzman; mob: 099/7855-297
e-mail: nogometni.savez@ka.t-com.hr

LIGA VETERANA
Povjerenik za natjecanje: Dražen Tuškan; mob: 099/ 88 55 766, 095/ 910 6006
e-mail: drazen.tuskan@ka.t-com.hr, drazentuskan@net.hr
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-
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HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

LIGA VETERANA
sezona 2014./2015.
Karlovac, 27. kolovoza 2014. godine

Mjesta odigravanja, parovi i počeci utakmica 01. kola:
Mjesto:
Cetingrad :
Duga Resa :
Mostanje :
Ogulin :
Stadion BČČ :

Par:

CETINGRAD
DUGA RESA
MOSTANJE ALL
OGULIN
KIM-veterani

-

VOJNIĆ '95
SLUNJ
JOSIPDOL
ZRINSKI-OZALJ
DOBRA sv. Petar

Nadnevak i datum

Vrijeme

ponedjeljak
01.09.2014.

17,45 sati

Mjesta odigravanja, parovi i počeci utakmica 02. kola:
Mjesto:
Vojnić:
Mali Erjavec:
Josipdol:
Slunj:
Cetingrad:

Par:

VOJNIĆ '95
ZRINSKI-OZALJ
JOSIPDOL
SLUNJ
CETINGRAD

-

DOBRA sv. Petar
KIM-veterani
OGULIN
MOSTANJE ALL
DUGA RESA

Nadnevak i datum

Vrijeme

ponedjeljak
08.09.2014.

17,30 sati

TABLICA
mjesto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

klub

CETINGRAD
DOBRA / SP
DUGA RESA
JOSIPDOL
KIM - veterani
MOSTANJE ALL
OGULIN
SLUNJ
VOJNIĆ '95
ZRINSKI-OZALJ

u

p

n

i

Gol razlika

bodovi

-

-

-

-

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

-

Povjerenik za natjecanje
Dražen Tuškan v.r.

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ

Nogometni savez Karlovačke županije
47 000 Karlovac, Trg Petra Zrinskog 5, Tajništvo:, fax: 047/615-520
Tajnik; Tomislav Kuzman; mob: 099/7855-297
e-mail: nogometni.savez@ka.t-com.hr

LIGA VETERANA

Povjerenik za natjecanje: Dražen Tuškan; mob: 095/ 910 6006, 099/ 88 55 766
e-mail: drazen.tuskan@ka.t-com.hr, drazentuskan@net.hr, nogometni.savez@ka.t-com.hr

Broj: 024/2014
Karlovac, 03.08.2014. godine

- Karlovac, kolovoz 2014. -

PROPOZICIJE
NATJECANJA LIGE VETERANA NSKŽ U SEZONI 2014./2015.
Opće odredbe
Članak 1.
Ligu veterana Nogometnog saveza Karlovačke Županije (LV NSKŽ), čine registrirani nogometni klubovi i
registrirana udruženja nogometnih veterana sa područja Karlovačke Županije.
Članak 2.
Natjecanje se provodi sukladno ovim Propozicijama, a za sve ono što nije obuhvaćeno ovim propozicijama
vrijede službeni akti Hrvatskog nogometnog saveza (HNS-a) i Nogometnog saveza Karlovačke Županije (NSKŽ).
Članak 3.
Organizacijom i natjecanjem lige veterana rukovodi Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ, Komisije i organi
(Disciplinski sudac, Povjerenik za suđenje) predloženi od strane članova IO NSKŽ i verificirani od strane
Izvršnog odbora Nogometnog saveza Karlovačke županije (IO NSKŽ) te nadležne komisije NSKŽ (Komisija za
registraciju klubova i igrača kao i Komisija za žalbe).
Članak 4.
Prijave za natjecanje u sezoni 2014./2015. godine klubovi su obvezni dostaviti na vrijeme do (01. kolovoza 2014.)
najkasnije do početka Plenuma klubova LV NSKŽ kako bi Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ mogao na Plenumu
odrediti Kalendar natjecanja za sljedeću natjecateljsku sezonu. Popis klubova za natjecateljsku sezonu LV NSKŽ
2014./2015. godine nalazi se u prilogu ovih Propozicija.
Članak 5.
Prvenstvene nogometne utakmice veterana igraju se na registriranim igralištima od strane Komisije za
licenciranje NSKŽ, kao i uredno pripremljenim igralištima za odigravanje utakmice (pokošena trava, obilježene
linije, mreže na golovima, zastavice…).
Članak 6.
Sustav i Kalendar natjecanja za sezonu 2014./2015 godinu predložit će Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ, a
usvojit će Plenum klubova LV NSKŽ.
Članak 7.
Svi nogometni klubovi lige veterana kao i udruženja nogometnih veterana NSKŽ koji su se prijavili za natjecanje u
LV NSKŽ (a ispunjavaju sve uvijete iz članaka 1. i 4. ovih Propozicija) obvezni su na vrijeme provesti registraciju
igrača u NSKŽ i obaviti liječnički pregled kao bi isti imali pravo nastupa u natjecateljskoj sezoni 2014./2015
godine.
Članak 8.
Prvenstvene nogometne utakmice LV NSKŽ odigravat će se ponedjeljkom (po potrebi četvrtkom), ali
moguće je i nekim drugim danom što ovisi o broju natjecateljskih klubova, sustavu natjecanja i Kalendaru
natjecanja za sezonu jesen/proljeće 2014./15. kao i mogućnosti dogovora dvaju klubova što će regulirati
Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ u koordinaciji sa Povjerenikom za suđenje.
Utakmica traje 2 x 40 minuta, uz obvezan odmor na poluvremenu u trajanju od minimalno 10 minuta u
svlačionicama ili na igralištu..
Utvrđivanje plasmana
Članak 9.
Natjecanje se provodi sukladno prihvaćenom sustavu natjecanje za sezonu 2014./2015. godinu u dva dijela
(jesen-proljeće).
Klub koji pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po 1 (jedan) bod.
Prvak lige veterana je klub koji na kraju sezone osvoji najviše bodova.

Ako se radi o pobjedniku-prvaku natjecanja ili o mjestu koje osigurava nagrade na kraju prvenstva 1., 2., 3.
mjesto 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 između
zainteresiranih klubova i to:
► (1) jedna utakmica po kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba, na neutralnom terenu,
► (3) 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 Povjerenik za natjecanje LV NSKŽ, koji na kraju
natjecanja proglašava pobjednika Lige veterana za istu sezonu.
Igrači
Članak 10.
Prvenstvenu utakmicu mogu igrati samo igrači koji su registrirani od strane Komisije za registraciju klubova i
igrača NSKŽ. Isti ne mogu biti registrirani niti nastupati za drugu seniorsku ekipu velikoga nogometa. Svi igrači su
registrirani u jedinstvenom sustavu registriranih igrača COMET koji je povezan sa bazom podataka registriranih
igrača Republike Hrvatske.
Pravo nastupa u ligi veterana ima igrač koji ima 32 godine živote te će do 15. lipnja sljedeće godine (kraja
proljetnog prvenstva) napuniti 33 godine. Igrač se može registrirati za veteransku ekipu (prva registracija) kroz
cijelu godinu.
Prijelaz igrača iz ekipe veterana u drugu ekipu veterana može se provoditi kroz cijelu godinu, osim u razdoblju
01. travnja do 15. lipnja. Prijelaz iz veteranske ekipe u seniorsku ekipu može se provoditi kroz cijelu godinu, osim
u vremenu kada prelaska nema, a to je od 01. ožujka do 15. lipnja tijekom godine.
Članak 11.
Za nastup na prvenstvenoj utakmici svaki igrač mora imati športsku iskaznicu u koju je upisan i proveden
liječnički pregled kao i ovjerena i uplaćena članarina u NSKŽ za natjecateljsku sezonu. U slučaju gubitka športske
iskaznice igrač može nastupiti na utakmici uz predočenje osobnih dokumenata sa slikom (Osobna iskaznica,
Putovnica) što će se evidentirati u zapisnik o utakmici. Isti igrač mora imati važeću liječničku potvrdu, a da ista
nije starija od 15 (petnaest) dana koju izdaje nadležni športski liječnik. Liječnički pregled vrijedi 6 (šest)
mjeseci. Bez liječničkog pregleda igrač ne može nastupiti. Igrači koji su zaposleni a nalaze se na bolovanju, na
utakmicama LV NSKŽ nastupaju na vlastitu odgovornost.
Članak 12.
Na svim službenim utakmicama svi igrači veterani moraj u nastupit i samo u kompletnoj propisanoj
športskoj opremi ( dres, športske gaće, štucne, kostobrani, kopačke ili tenisice). Sudac utakmice neće
dozvoliti nastup igraču, ako nema propisanu športsku opremu.
Obveze klubova
Članak 13.
Klubovi su dužni prije početka natjecanja prijaviti i potvrditi sudjelovanje za natjecanje u ligi veterana
(ispuniti i ovjeriti prijavu za natjecanje) prijaviti igralište na kojem će igrati svoje utakmice kao domaćin te
prijaviti osnovnu i pričuvnu boju dresova u kojima će nastupiti na utakmicama. Istoga su se dužni striktno
pridržavati. U koliko oba kluba prijave iste boje dresova kao domaćini, klub gost obvezan je nastupiti u drugoj
boji dresova od domaćina, a kojem je to osnovna boja.

Članak 14.

Prije odigravanja prvenstvene utakmice domaćin je dužan uz igralište pripremiti: prostorije za gostujuće igrače i
suce sa toplom vodom kao i osigurati osvježavajuće napitke za suce i gostujuću ekipu.
Članak 15.
Klub domaćin obvezan je osigurati osobu koja će u svojstvu domaćina dočekati gostujuću ekipu, suce i biti
odgovorna za sva događanja tijekom odigravanja utakmice (od dolaska do odlaska svih sudionika utakmice).
Svaki klub domaćin obvezan je, sukladno usvojenom Kalendaru natjecanja prijaviti nadležnoj Policijskoj Upravi /
Policijskoj Postaji, mjesto i vrijeme odigravanja svojih utakmica.
Predstavnici klubova:
Članak 16.
Svi nogometni klubovi lige veterana dužni su odrediti voditelja/odgovornu osobu i dostaviti njegove osobne
podatke (ime i prezime, broj telefona/mobitela, točnu adresu stanovanja, ako ima i e-mail adresu) Povjereniku
za natjecanje LV NSKŽ kako bi se sa istom osobom moglo kontaktirati u bilo kojem slučaju, a ista osoba primala bi
i Službene vijesti (Biltene) natjecanja LV NSKŽ a kućnu adresu (e-mail adresu). U slučaju da odgovorna osoba
nema e-mail adrese Službene vijesti će se slati na kućnu adresu.
Članak 16.a
Svi klubovi obvezni su prije početka prvenstva dostaviti Povjereniku za natjecanje ime i prezime osobe (pisanim
putem) koja će biti u svojstvu (voditelj ekipe) i koja će uz Službenu osobu – Predstavnik kluba (navedena u
Zapisniku) i igrača navedenih u Zapisniku imati pravo sjediti na klupi za pričuvne igrače tijekom trajanja
utakmice.
Članak 16.b
Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici. Predstavnik kluba predaje domaćinu sastav
momčadi i športske iskaznice igrača najkasnije 30 minuta prije početka utakmice. Predstavnici klubova
sudjeluju u utvrđivanju istovjetnosti igrača, u upisivanju podataka u Zapisnik utakmice i potpisuju zapisnik o
utakmici prije početka iste.
Zapisnik
Članak 17.
Zapisnik utakmice piše domaćin uz nazočnost predstavnika domaćina, suca/sudaca i gostujućeg predstavnika.
Zapisnik sa svim traženim podacima (nastup igrača ekipe) mora se sastaviti prije početka utakmice (ime i
prezime, broj šp. iskaznice), a završen nakon utakmice sa svim točnim podacima (rezultat, igrači, opomenuti i
isključeni igrači, iznos podmirenih troškovi službenih osoba…) i obveznim potpisom svih službenih osoba
(predstavnici ekipa, sudac).
Svaka nogometna ekipa popis igrača za utakmicu mora predati zajedno sa športskim iskaznicama najmanje 30
minuta prije početka odigravanja utakmice predstavniku domaćina.
Napisani zapisnik obvezno pregledavaju voditelji ili predstavnici obiju ekipe prije utakmice, to je ujedno potvrda
da su odgovorni za ispravnost podataka u Zapisniku.
U Zapisnik o utakmici obvezno se slovima mora upisati ime i prezime predstavnika domaćina, predstavnika
gostiju kao i sudac, a svi vlastoručno potpisuju Zapisnik.
Nakon završetka utakmice obvezno se mora u Zapisnik upisati jesu li domaćini podmirili troškove službenim
osobama (ako nisu podmirili troškove upisati točan iznos dugovanja).
Članak 17.a
Zapisnik koji piše domaćin utakmice, izrađuje se u 4 (četiri) primjerka (domaćinu, gostu, Povjereniku za
natjecanje i Disciplinskom sucu). Zapisnik se mora pisati ili na računalu ili na pisačem stroju. Sudac utakmice isti
će zapisnik proslijediti Povjereniku za natjecanje LV NSKŽ najkasnije do 10,00 sati drugi dan nakon odigrane
utakmice, osobno ili u poštanski sandučić NSKŽ a rezultat iste javiti telefonski odmah netom nakon završene
utakmice. Klubovi i suci utakmica iz udaljenijih mjesta (Slunj, Cetingrad, Ogulin, Dobra SP i Josipdol) ukoliko nisu
u mogućnosti dostaviti Zapisnike do 10,00 sati drugi dan, mogu kopije Zapisnika o utakmici dostaviti i e-mail
poštom Povjereniku za natjecanje ili na adresu e-pošte ili fax- om u Tajništvo NSKŽ, s tim da su dužni originale
dostavit ne kasnije od 3 (tri) dana nakon završene utakmice.

Odgovarajući zapisnik za Ligu veterana osigurava Povjerenik za natjecanje lige veterana. Klubovi koji se natječu u
ligi veterana dužni su isključivo voditi propisani zapisnik za veterane.
Članak 18.
Igrač može više puta ulaziti i izlaziti u igru što je dozvoljeno ovim Propozicijama, a zamjena se provodi tijekom
igre u trenutku kada je igra zaustavljena, ali se mogu provoditi i tzv. „leteće zamjene“ dok utakmica traje, i to
samo na središnjem dijelu terena kada igrač koji izlazi napusti teren za igru (dovoljno je samo dati znak prvom
pomoćnom sucu koji će pratiti zamjenu igrača). Isti igrač mora biti propisno odjeven. U slučaju da igrač uđe na
teren za igru, a da prije toga nije izašao igrač koji će biti zamijenjen, sudac utakmice će na znak pomoćnog suca ili
osobno zaustaviti igru te opomenuti igrača koji je ušao u igru prije no što je suigrač napustio teren.
Članak 19.
Svi igrači koji su upisani prije utakmice u zapisnik (maksimalno 20) mogu na istoj i nastupiti. Na klupi za pričuvne
igrače mogu biti samo službene osobe (službeni predstavnik kluba, prijavljeni voditelj/trener) i prijavljeni igrači
koji su u Zapisniku.
Članak 19.a
Igrač ili službene osobe koje su isključeni tijekom utakmice ili su suspendirane od strane Disciplinskog suca NSKŽ
(DS NSKŽ) u bilo kojoj kategoriji i razini natjecanja pod okriljem NSKŽ, a registrirani su kao igrači ili prijavljeni kao
službene osobe u Ligi veterana NSKŽ, ne mogu sjediti na klupi za pričuvne igrače tijekom utakmice, niti unesene
u Zapisnik o utakmici.
Članak 20.
Zakašnjelog suparnika se može čekati ½ sata, iznimno i duže, ako se sazna da je momčad na putu i ima
opravdanih i objektivnih razloga ili problema oko dolaska, s naznakom da postoje svi uvjeti koji omogućavaju
normalno odigravanje utakmice.
Suci
Članak 21.
Sve prvenstvene utakmice sude suci članovi ZNS NSKŽ koje određuje Povjerenik za suđenje NSKŽ. U slučaju da
se delegirani sudac/suci ne pojave, a predstavnici domaćina i gosta sporazumno i u pisanom obliku imenuju
osobu prije početka utakmice koja će istu i suditi. Povjerenik za suđenje određuje tri suca za suđenje utakmice, a
koji imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu (sudac 150,00 kn, prvi pomoćni 100,00 kn, drugi pomoćni 100,00
kn). U slučaju pomanjkanja broja sudaca za pojedinu utakmicu Povjerenik za suđenje će odrediti jednog suca koji
ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 220,00 kn.
Članak 21.a
Domaćin je obvezan podmiriti troškove sucima (takse) sukladno propisanom ne kasnije od 14 dana nakon
utakmice, tj. do sljedeće domaće utakmice, dok je troškove prijevoza obvezan podmiriti neposredno nakon
utakmice. Putni troškovi obračunavaju se sukladno propisanom jedinstvenom cjeniku HNS-a tj. NSKŽ.
Članak 21.b
U koliko domaćin podmiruje troškove suđenja putem žiro računa obvezan je neposredno prije sljedeće utakmice
ili ne kasnije od 14 dana (prije sljedeće utakmice kao domaćin) pokazati presliku uplatnice sucima utakmice u
protivnom neće moći nastupiti.
Članak 21.c
Troškove opomena i isključenja na utakmici klub mora podmiriti neposredno nakon utakmice u protivnom neće

moći nastupiti na sljedećoj utakmici. U slučaju nepodmirenja troškova opomena i isključenja klub
dobiva i negativne bodove na fair play ljestvici.

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 predan na daljnje postupanje Povjereniku za suđenje NSKŽ.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je IO ZNS NSKŽ i 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.
Odgoda utakmice
Članak 23.
Ako se utakmica opravdano ne može odigrati u određenom terminu, a suparnici su već došli na mjesto
odigravanja, predstavnici/voditelji ekipa dogovorit će neki drugi termin odigravanja utakmice i to u pisanom
obliku dostaviti Povjereniku za natjecanje LV NSKŽ koja isti potvrđuje ili određuje novi termin.
Članak 24.
Utakmica se može odgoditi samo ako za tu odgodu postoji opravdani i objektivni razlog. Klubovi se moraju
dogovoriti i dostaviti pisanu suglasnost Povjereniku za natjecanje lige veterana minimalno 3 (tri) dana ranije od
predviđenog termina odigravanja utakmice te predložiti novi termin odigravanja utakmice. U protivnom ovome
Povjerenik za natjecanje lige veterana neće smatrati opravdanost neodigravanja utakmice. Ako za odgodu
utakmice nema opravdan razlog, ako se u pisanom obliku ne potvrdi suglasnost za odgodu utakmice obje ekipe i
Povjerenik za natjecanje ne potvrdi odgodu iste, utakmica se mora odigrati u predviđenom terminu kako je to
propisano Kalendarom natjecanja, u protivnom ovome i nedolaska jedne ekipe ista će se registrirati sukladno
članku 38. ovih Propozicija.

Članak 25.
Sve odgođene utakmice Lige veterana nogometnog saveza Karlovačke županije moraju se odigrati prije zadnjeg
kola jesenjeg, odnosno proljetnog dijela natjecanja lige veterana nogometnog saveza Karlovačke županije u
sezoni 2014./2015., osim ako Povjerenik za natjecanje Lige veterana ne odluči drugačije poradi opravdanih
razloga.
Kotizacija i članarine
Članak 26.
Kotizacija za natjecateljsku nogometnu sezonu 2014./2015. godinu za svaku nogometnu ekipu lige veterana
iznosi UKUPNO: 600,00 kn (jesen 300,00 kn, proljeće 300,00 kn). Istu kotizaciju svi klubovi obvezni su uplatiti
prije početka natjecateljske sezone (prije prvog kola jesenjeg dijela i prvog kola proljetnog dijela prvenstva)
iznimno iz objektivnih okolnosti najkasnije 15 dana nakon početka prvenstva i to na žiro račun NSKŽ ili putem
Tajništva NSKŽ, u protivnom klub koji ne podmiri svoje obveze neće moći dalje nastupiti u ligi veterana NSKŽ.
Ista kotizacija koristit će se za: podmirenje troškova vođenja lige veterana, nagrada na kraju prvenstva, troškova
organizacije prijateljskih utakmica selekcije lige veterana, nabava potrošnog materijala (papir, toneri,
uplatnice/isplatnice…), izrade i slanja Službenih vijesti (Biltena) lige veterana.
Iz iste kotizacije osigurat će se na kraju prvenstva pobjedniku lige veterana odgovarajući pokal za osvojeno prvo
mjesto sa 25 medalja. Istom klubu pripada i prijelazni pokal. Ako neka ekipa osvoji prvenstvo tri godine za
redom, prijelazni pokal ostaje im u trajno vlasništvo.
Iz kotizacije se na kraju sezone osigurava i: pokal (statua) najboljem strijelcu lige veterana kao, pokal za fair play
nogometnoj ekipi sa najmanje kažnjavanja tijekom natjecateljske sezone, isto također drugoplasirana i
trećeplasirana ekipa na kraju prvenstva nagradit će se prigodnim pokalima i medaljama (po 20 komada za svaku
ekipu).
Isto također dodijelit će se i zahvalnice ekipama, najistaknutijim pojedincima i medijima.

Članak 27.
Sukladno smjernicama za organizaciju Lige veterana HNS, Komisije za veteranski nogomet, kao članovi Udruge
veterana HNS svi klubovi dužni su platiti i Godišnju članarinu HNS-u (Udruga veterana) za natjecateljsku sezonu
2014./2015. godinu u ukupnom iznosu od 200,00 kn. Ukupan iznos se može podmiriti odmah, ili prije početka
jesenjeg, odnosno proljetnog dijela prvenstva po 100,00 kn.
Članak 28.
Godišnja članarina klubova prema NSKŽ iznosi 200,00 kn godišnje, a plaćaju je udruge nogometnih
veterana Karlovačke županije na početku svake kalendarske/natjecateljske godine.
Registrirani klubovi koji imaju i ostale selekcije pri NSKŽ članarinu nisu obvezni platiti NSKŽ.
Članak 29.
Prva registracija igrača plaća se 20,00 kn, a druga registracija 30,00 kn. Članarina za svakog pojedinog igrača
prema NSKŽ za kalendarsku godinu iznosi 20,00 kn, koja se uplaćuje prilikom registracije igrača ili na početku
kalendarske godine prije početka prvenstva.
Registracija igrača
Članak 30.
Registraciju igrača provodi Komisija za registraciju klubova i igrača NSKŽ. Za igrače za koje je predana
kompletirana dokumentacija do ponedjeljka (do 09.00 sati), isti će biti registrirani, a pravo nastupa imaju
narednu srijedu.
Prilikom provođenja registracije klubovi moraju dostaviti zahtjev za registraciju (ovjeren od nogometnog
kluba), dokument na kojem se nalazi OIB, presliku domovnice za igrača (na domovnici obvezno mora biti
MBG), a ostali dokumenti moraju biti kompletirani i pravilno ispunjeni (ispunjena športska iskaznica sa podacima
sa nalijepljenom slikom i ovjerena od strane nogometnog kluba, a druga slika nalijepljena na obrascu „Prijava za
registraciju“.
U koliko igrač prelazi iz kluba u klub mora imati pravovaljanu istupnicu, a ako dolazi iz drugog saveza i urednu
brisovnicu.
Samo tako predani zahtjev i kompletna dokumentacija uvjetovat će i registraciju igrača, a u protivnom isti se
neće moći registrirati.
Članak 31.a
Propisani komplet prijave za registraciju igrača (športska iskaznica, kartoni za registraciju i istupnica)
preuzimaju se u tajništvu NSKŽ sukladno važećem cjeniku NSKŽ.
Cjenik ostalih pristojbi nalazi se u prilogu ovih Propozicija.
Žalbe i prigovori, pohvale
Članak 32.
Svaka nogometna ekipa ima pravo žalbe na odigranu utakmicu ili na nastup igrača ne kasnije od 48 sati po
završetku utakmice i dostaviti istu Povjereniku za natjecanje lige veterana NSKŽ. Uz predaju žalbe klub je dužan
uplatiti taksu u iznosu od 150,00 kn. U koliko se žalba uvaži kao osnovana istom klubu će se isti iznos i vratiti, a u
daljnjem tijeku će se provesti istraga prema
odgovornima za nastali događaj te poduzeti daljnje mjere prema klubu ili pojedin/cu/cima. Na odluku u prvom
stupnju, može se uputiti žalba u drugom stupnju, Komisiji za žalbe NSKŽ i pri tom je klub dužan uplati iznos od
250,00 kn. Odluka Komisije za žalbe je konačna.
Članak 32.a
U koliko se ekipa ne žali na kaznu koju je izrekao Disciplinski sudac NSKŽ, ista stupa na snagu odmah i provest će
se u cijelosti.
Protiv odluke o prekršaju Disciplinskog suca NSKŽ može se podnijeti žalba tijelu drugog stupnja. Žalba se podnosi
u roku osam dana od primitka Odluke.
Izvanredno ublažavanje kazne: kada postoje nedvojbeni dokazi da je izrečena kazna postigla svoju odgojnu i
sportsko-moralnu svrhu ili kada su se pojavile nove okolnosti nastale nakon pravomoćnosti odluke o kazni,
Skupština Nogometnog saveza Karlovačke Županije može donijeti odluku o ublažavanju kazne ili oslobađanju

daljeg izdržavanja kazne. Molba se izvanredno ublažavanje kazne ne može se uputiti ako nije isteklo više od
polovine izrečene disciplinske kazne.
Članak 33.
Službeni predstavnik svake ekipe ima pravo prigovora na organizaciju utakmice, ponašanje službenih osoba ili
pojedinaca. Ista zapažanja obvezno je u pisanom obliku i ovjerene od strane kluba, proslijediti Povjereniku za
natjecanje lige veterana navodeći situaciju i točno imenovati pojedince koji su sudjelovali u istome. Isti prigovor
ne upisivati u Zapisnik o utakmici već samo najaviti žalbu. Ista zapažanja predati u pisanom obliku najkasnije 48
sati po završetku utakmice. Povjerenik za natjecanje ista zapažanja će razmotriti, po potrebi zatražiti dodatna
očitovanja i proslijediti nadležnim Komisijama na razmatranje i eventualno pokretanje disciplinskih postupaka
protiv istih. Na svaki uloženi prigovor u najkraćem mogućem roku, biti će dostavljen i odgovor.
Isto također, svaka ekipa ima pravo i pohvaliti organizaciju utakmice, službene osobe ili pojedince, također u
pisanom obliku, a iste činjenice uzimat će se u obzir prilikom određivanja tablice Fair Playa, dodjela priznanja i
nagrada na kraju sezone.
Članak 34.
Ako na odigranu utakmicu nije uložena žalba i ne postoji razlog da se ista registrira po službenoj dužnosti (p.f.)
ista utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom 48 sati nakon odigravanja iste.
Prvak lige
Članak 35.
Prvak nogometne LV NSKŽ stječe uvijete za sudjelovanje na završnom turniru u velikom nogometu za
prvaka Republike Hrvatske u organizaciji HNS-a, a predviđen Kalendarom natjecanja i sukladno Propozicijama
HNS-a natjecanja za istu kalendarsku godinu. Isto natjecanje provest će se rujan/listopad tekuće godine ili
sukladno odlukama Komisije za veteranski nogomet IO HNS-a. Prvak Božićnog malonogometnog turnira za
veterane u organizaciji NSKŽ stječe uvijete za sudjelovanje na završnom malonogometnom turniru za prvaka
Hrvatske u organizaciji HNS-a, a predviđen Kalendarom natjecanja i sukladno Propozicijama HNS-a
natjecanja za istu kalendarsku godinu. Isto natjecanje provodi se tijekom veljače-ožujka naredne godine.
Članak 35.a
Pravo nastupa na Božićnog malonogometnom turniru NSKŽ imaju pravo nastupa samo registrirani klubovi LV
NSKŽ. U slučaju da se pojavi neparan broj klubova, Organizacijski odbor turnira može odobriti i nastup i ekipe
koja nije registrirani klub, no isti ne bi imao pravo nastupa na državnom prvenstvu u slučaju ukupnog pobjednika
Božićnog turnira.
Članak 35.b
U slučaju neodigravanja Božićnog malonogometnog turnira, pravo nastupa na završnom malonogometnom
turniru za prvaka Hrvatske ima ekipa koja je nakon jesenjeg dijela tekuće sezone zauzela prvo mjesto.
Članak 36.
Prvak nogometne lige veterana NSKŽ za natjecateljsku sezonu 2014./2015. godinu, obvezan je na kraju prvenstva
organizirati utakmicu na svom nogometnom terenu kao i zajedničko druženje sa odgovarajućom selekcijom lige
veterana ostalih nogometnih klubova veterana NSKŽ na kojoj će im biti uručeni pobjednički pokal i medalje. Isto
tako na istoj utakmici biti će uručeni i pehari ostalim ekipama (2. i 3. mjesto), najboljem strijelcu lige,
najuspješnijoj fair play ekipi kao i dodijeljena prigodna priznanja pojedincima i klubovima koje proglasi
Povjerenik za natjecanje lige veterana NSKŽ.
Kaznene odredbe
Članak 37.
Za igrača kojeg je sudac utakmice za vrijeme utakmice opomenuo (žuti karton) klub ili opomenuti igrač je
obvezan uplatiti iznos od 20,00 kn. Za igrača kojeg je sudac utakmice isključio (dvije javne opomene) klub ili
isključeni igrač je obvezan uplatiti iznos od 50,00 kn, a isti iznos će platiti i ako je igrač isključen (crveni karton), a
Disciplinski sudac izriče kaznu (suspenziju) u trajanju od jedne utakmice.

Za igrača (direktan crveni karton – Disciplinski sudac izreče kaznu više od jedne utakmice) klub ili igrač je obvezan
uplatiti iznos od 100,00 kn.
Ako sudac utakmice prijavi (odstrani) zbog nedoličnog ponašanja službenog predstavnika kluba ili voditelja, klub
će biti kažnjen ovisno o tome zbog čega je isti odstranjen (Opomenom, Ukorom ili novčanom kaznom od 100,00
kn).
Za isključenog igrača, službenog predstavnika kluba i voditelja odmah nastupa suspenzija, a Disciplinski sudac
odredit će im kaznu ovisno o težini prekršaja koju su učinili. U slučaju da se radi o težem disciplinskom prekršaju
pravila nogometne igre Povjerenik za natjecanje i Disciplinski sudac može zatražiti i dodatna očitovanja od suca,
odgovornih osoba/predstavnika klubova kao i od igrača.
Klub čiji je igrač opomenut/isključen ili sami igrač obvezan je kaznu platiti neposredno nakon utakmice.
U protivnom ovome isti igrač neće moći nastupiti kao niti nogometna ekipa iz čijeg je sastava isti igrač, službena
osoba ili voditelj, na sljedećoj utakmici. U slučaju fizičkog napada na suce, službene osobe ili izazivanja prekida
utakmice pojedinac može biti kažnjen zabranom nastupa u LV NSKŽ, a o istoj odluci biti će obaviještena nadležna
tijela NSKŽ-a i HNS-a.
Članak 37.a
Ako igrač u tijeku jedne natjecateljske godine dobije tri javne opomene (žute kartone), automatski nema pravo
nastupa na prvoj sljedećoj službenoj utakmici.
Članak 38.
Klub koji se iz neopravdanih razloga ne pojavi na nogometnom terenu u terminu određenom za odigravanje
utakmice kaznit će se po članku 70. Disciplinskog pravilnika HNS-a, oduzimanjem (-1) jednog boda, u
ponovljenom slučaju oduzimanjem (-2) dva boda te novčanom kaznom do 300,00 kuna, te se utakmica
registrira 3-0 p.f. u korist protivničke ekipe.
Članak 39.
Ako za odgodu utakmice nema opravdan razlog, ako se pismeno ne potvrdi suglasnost za odgodu utakmice i
Povjerenik za natjecanje ne potvrdi odgodu iste, utakmica se mora odigrati u predviđenom terminu kako je to
propisano Kalendarom natjecanja.
Članak 40.
Ako za klub na utakmici nastupi igrač koji nije imao pravo nastupa na toj utakmici, klub i igrač biti će kažnjen
sukladno Disciplinskom pravilniku HNS-a.
Članak 41.
Klub koji iz neopravdanih razloga ne odigra 3 (tri) prvenstvene utakmice u tijeku natjecateljske sezone kaznit će
se po članku 70. Disciplinskog pravilnika HNS-a, isključenjem iz lige veterana.
Isti klub neće moći nastupiti niti u sljedećoj niti bilo kojoj drugoj natjecateljskoj sezoni ukoliko ne podmiri sve
zaostale troškove iz prethodnih sezona.
Članak 42.
Za tumačenje ovih propozicija nadležan je IO NSKŽ-e, a u vremenu između dviju sjednica povjerenik za natjecanje
lige veterana NSKŽ.
Članak 43.
Propozicije stupaju na snagu danom objave u Službenim vijestima (biltenu) lige veterana NSKŽ-e i vrijede za
natjecateljsku sezonu 2014./15. godine.

U Karlovcu; kolovoz 2014. godine

Povjerenik za natjecanje Lige veterana NSKŽ:
Dražen Tuškan

Predsjednik NSKŽ:
Neven Šprajcer

Popis klubova lige veterana za sezonu 2014./15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NK „Cetingrad“, Cetingrad
NK „Dobra“, Sveti Petar
NK „Duga Resa“, Duga Resa
NK „Josipdol“, Josipdol
NK „Kim“ - veterani, Karlovac
NK „Mostanje ALL“, Karlovac
NK „Ogulin“, Ogulin
NK „Slunj“, Slunj
NK „Vojnić-95“, Vojnić
NK „Zrinski-Ozalj“, Ozalj

IZVOD IZ ZAPISNIKA KOMISIJE ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA NSKŽ:
NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
KOMISIJA ZA REGISTRACIJU KLUBOVA I IGRAČA
Z A P I S N I K broj: 018 i 019/2014
Sa sjednice Komisije za registraciju klubova i igrača održane 18. i 25. 08. 2014. godine
Nazočni: Tomislav Kuzman, Dražen Tuškan i Igor Gec
REGISTRACIJA IGRAČA VETERANA
Datum registracije
pravo nastupa

Ime i Prezime igrača

Broj.šp.isk.

Članak

KLUB

Ivan KIRASIĆ
Emmanuel Antoine SALOPEK
Darijo BADANJAK
Davor STIPETIĆ
Bruno KIRASIĆ
Dalibor KIRASIĆ
Nenad STRAŽANAC
Željko LASKAČ
Davor PERAK
Zlatko KOS
Mirko MARINIĆ
Mario PAUŠIĆ
Josip KUČINIĆ
Božidar BULIĆ
Krešimir VUČIĆ
Ivica PAVLINAC
Emir ŠAKANOVIĆ
Vinko STEPIĆ
Damir LEKIĆ
Hrvoje V. STIPANOVIĆ

80699
80698
80696
80700
80697
80705
80189
80597
80329
80430
80369
80703
80702
80704
80701
80695
80554
80064
80391
80643

35/1
35/1
35/1
34/2
34/2
35/1
34/1
34/2
34/2
34/2
34/2
35/1
34/1
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2
34/2

Predrag VALENTIĆ
Dalibor MEDVED

80707
80708

34/2
34/2

NK CETINGRAD Cetingrad

Krešimir MADŽARAC
Anton KRISTANIĆ

80706
80281

34/1
34/2

NK Kim - veterani Karlovac

NK DOBRA Sveti Petar - Ogulin.

NK DUGA RESA Duga Resa
NK JOSIPDOL Josipdol
NK Slunj Slunj

NK Ogulin Ogulin

18. i 25.08.
20. i 27.08.2014.

NK MOSTANJE ALL Karlovac

Tomislav Kuzman, s.r.
Dražen Tuškan, s.r.
Igor Gec, s.r.

RASPORED UTAKMICA LIGE VETERANA NSKŽ - sezona JESEN 2014.
Mjesto igranja
Cetingrad:
Duga Resa:
Mostanje:
Ogulin:
Stadion BČČ:

Mjesto igranja
Vojnić:
Mali Erjavec:
Josipdol:
Slunj:
Cetingrad:

Mjesto igranja
Duga Resa:
Mostanje:
Ogulin:
Stadion BČČ:
Sveti Petar:

Mjesto igranja
Vojnić:
Josipdol:
Slunj:
Cetingrad:
Duga Resa:

Mjesto igranja
Mostanje:
Ogulin:
Stadion BČČ:
Sveti Petar:
Mali Erjavec:

Mjesto igranja
Vojnić:
Slunj.
Cetingrad:
Duga Resa:
Mostanje:

Mjesto igranja
Ogulin:
Stadion BČČ:
Sveti Petar:
Mali Erjavec:
Josipdol:

Mjesto igranja
Vojnić:
Cetingrad:
Duga Resa:
Mostanje:
Ogulin:

Mjesto igranja
Stadion BČČ:
Sveti Petar:
Mal iErjavec:
Josipdol:
Slunj:

1. kolo CETINGRAD
DUGA RESA
MOSTANJE ALL
OGULIN
KIM-veterani

01.09.2014.
VOJNIĆ '95
SLUNJ
JOSIPDOL
ZRINSKI-OZALJ
DOBRA / SP

2. kolo - 08.09.2014.
VOJNIĆ '95
DOBRA / SP
ZRINSKI-OZALJ
KIM-veterani
JOSIPDOL
OGULIN
SLUNJ
MOSTANJE ALL
CETINGRAD
DUGA RESA
3. kolo – 15.09.2014.
DUGA RESA
VOJNIĆ '95
MOSTANJE ALL
CETINGRAD
OGULIN
SLUNJ
KIM-veterani
JOSIPDOL
DOBRA / SP
ZRINSKI-OZALJ
4. kolo – 22.09.2014.
VOJNIĆ '95
ZRINSKI-OZALJ
JOSIPDOL
DOBRA / SP
SLUNJ
KIM-veterani
CETINGRAD
OGULIN
DUGA RESA
MOSTANJE ALL
5. kolo – 29.09.2014.
MOSTANJE ALL
VOJNIĆ '95
OGULIN
DUGA RESA
KIM-veterani
CETINGRAD
DOBRA / SP
SLUNJ
ZRINSKI-OZALJ
JOSIPDOL
6. kolo – 06.10.2014.
VOJNIĆ '95
JOSIPDOL
SLUNJ
ZRINSKI-OZALJ
CETINGRAD
DOBRA / SP
DUGA RESA
KIM-veterani
MOSTANJE ALL
OGULIN
7. kolo – 13.10.2014.
OGULIN
VOJNIĆ '95
KIM-veterani
MOSTANJE ALL
DOBRA / SP
DUGA RESA
ZRINSKI-OZALJ
CETINGRAD
JOSIPDOL
SLUNJ
8. kolo – 20.10.2014.
VOJNIĆ '95
SLUNJ
CETINGRAD
JOSIPDOL
DUGA RESA
ZRINSKI-OZALJ
MOSTANJE ALL
DOBRA / SP
OGULIN
KIM-veterani
9. kolo – 27.10.2014.
KIM-veterani
VOJNIĆ '95
DOBRA / SP
OGULIN
ZRINSKI-OZALJ
MOSTANJE ALL
JOSIPDOL
DUGA RESA
SLUNJ
CETINGRAD

satnica
(ponedjeljak)
17,45 sati

satnica
(ponedjeljak)
17,30 sati

satnica

(ponedjeljak)

satnica

(ponedjeljak)

satnica

(ponedjeljak)

satnica

(ponedjeljak)

satnica

(ponedjeljak)

satnica

(ponedjeljak)

satnica

(ponedjeljak)

