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
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Karlovac, 05. 02. 2015.
Broj: 02/2015.

SLUŽBENE
VIJESTI

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

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
- POVJERENIK ZA NATJECANJA Broj : 032/2015.
Karlovac, 05. veljače 2015.
P L E N U M K L U B O V A – 1. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
PLENUM klubova I. Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održan je 04.
veljače 2015. godine, s početkom u 17,30 sati, u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke županije, s
dnevnim redom koji su svi klubovi na vrijeme primili putem e-mail-a i putem «Službenih vijesti» NSKŽ :
1.
2.
3.
4.
5.

Izvlačenje parova 3. kola HNK NSKŽ za seniore
Osvrt na jesenski dio natjecateljske 2014/2015. godine
Prijedlog Kalendara natjecanja za proljeće 2015.
Obavijesti iz Tajništva NSKŽ.
Pitanja i prijedlozi.

Nazočna su bila gospoda: Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ ujedno Povjerenik za natjecanja seniora,
Stjepan Benčić – Povjerenik natjecanja mladeži i Dražen Tuškan – tehnički tajnik NSKŽ.
Za plenum je pozvano 10 klubova I. ŽNL, od kojih je nazočilo 8 predstavnika klubova.
Odazvali su se slijedeći predstavnici klubova na Plenum :
Nogometni klub
„CROATIA '78“ Žakanje
„DOBRA“ Sveti Petar
„DUGA RESA 1929“ Duga Resa
„DRAGANIĆ“ Draganići
„ILOVAC“ Karlovac
„KORANA“ Karlovac
„PETROVA GORA“ Vojnić
„SLUNJ“ Slunj
„VATROGASAC“ Gornje Mekušje
„ZRINSKI OZALJ“ Ozalj

Predstavnik na Plenumu
Ivan Sopčić
--------------------------Ivica Vukelja
Marijan Brozović
Igor Gec
Dubravko Stavljenić
Slobodan Malić
-------------------------Robert Križanić
Zlatko Sentigar

AD 1.
Na samom početku Plenuma održano je izvlačenje parova 3. kola HNK za područje NSKŽ, koje su nalazi u
posebnom zapisniku Komisije za natjecanje, objavljenom u ovim Službenim vijestima NSKŽ.
AD 2.
Objavljena izvješća svih Komisija za jesenski dio natjecateljske sezone 2014/2015. koja su objavljena u
«Službenim vijestima» NSKŽ jednoglasno su prihvaćena i na njih nije bilo zamjerki.
Povjerenik za natjecanje seniora naglasio je kako su tijekom jeseni u svim ligama bili određeni problemi
oko odigravanja utakmica obzirom na vrlo loše vremenske uvjete (u dva navrata odgađani su gotovi svi
susreti svih uzrasta), ali da se ipak uspjelo odigrati sve utakmice jesenskog dijela natjecanja seniora osim
jedne (Vatrogasac – Petrova Gora) koja je u planu odigrati se prije nastavka proljetnog dijela.
Zamjetna je vrlo visoka razina odgovornosti u organizaciji utakmica što je za svaku pohvalu, isto tako
većina klubova stavila je u funkciju razglase, dok je tek manji neznatni dio klubova još uvijek u problemima
i nažalost podliježu sankcioniranju, ali je izražena nada da će za proljeće svi riješiti razglas na domaćim
utakmicama seniora.

Kod mladeži također tijekom jeseni bilo je određenih problema oko neodigravanja utakmica uzrokovanih
lošim vremenskim uvjetima, no na kraju ipak su se odigrale sve utakmice. Povjerenik za natjecanje izrazio
je zahvalnost prema svim klubovima jer su se na vrijeme ispoštivali dogovori, a suradnja je bila na nivou.
Jedinstveni zaključak je da je turnir najmlađih kategorija „prstića“ pun pogodak, izuzetno dobra
organizacija turnira i vrlo dobar odaziv klubova.
AD 3.
Povjerenik za natjecanje upoznao je nazočne s Kalendarom natjecanja za proljeće 2015. za seniore gdje bi
prvenstvo započelo 15. ožujka 2015., a završetak proljetnog dijela bit će 07. Lipnja 2015. godine.
Kvalifikacije, ukoliko će biti zainteresiranih klubova za viši rang natjecanja, bile bi na rasporedu 10. i 13.
lipnja. Prije početka odigravanja trećeg kruga natjecanja, kako kod seniora tako imkod mladeži, moraju se
odigrati sve eventualne zaostale utakmice iz ranijih kola.
Za kategorije mladeži kalendarom je predviđeno da nastavak proljetnog dijela prvenstva za juniore 1. i 2.
ŽNL započne 04. Travnja, a tjedan dana prije 28./29. ožujka bi započela i natjecanja za sve ostale
kategorije, mlađe i starije pionire te limaće u obje lige. Završetak proljetnog dijala natjecanja svih
kategorija mladeži planiran je za 30./31. svibnja 2015. godine. Eventualne zaostale utakmice iz proljetnog
dijela, igrale bi se 04. lipnja ili najkasnije 07./08. lipnja.
Kod Kvalitetne lige mlađih pionira i pionira prvenstvo mora biti završeno najkasnije do 01. lipnja kako bi se
dobio pobjednik koji bi stekao uvjete za kvalifikacijske utakmice ulaska u viši rang natjecanja. Isto tako
pobjednik 1. ŽNL limači imat će pravo sudjelovanja na završnici za dobivanje pobjednika Središta Zagreb
kod limača.
Predstavnik NK Vatrogasac iznio je nazočnima da je u tom klubu formirana ekipa starijih pionira koja se
trenutno ne natječe pa daje mogućnost odigravanja prijateljskih utakmica tijekom proljeća s klubovima
koji su slobodni u kolima redovitog natjecanja, van konkurencije. O tome će u narednim danima prijedlog
odigravanja dati i Povjerenik za natjecanje.
AD 4.
U Službenim vijestima izašli su naputci vezani uz obaveze klubova prije početka proljetnog dijela
natjecanja. Prijelazni rok za igrače traje zaključno s 28. veljače a nakon toga će se se samo moći realizirati
prve registracije igrača odnosno za igrače koji nisu preregistrirani rok je 01. travnja.
Kako su u tijeku održavanja godišnjih skupština po klubovima, klubovima je naznačeno da na vrijeme
obavijeste tajništvo, kao bi predstavnici NSKŽ mogli nazočiti na istima i upoznati se s radom u klubovima, a
isto tako da poslije održanih skupština, dostave kratka izvješća sa istih. Kako će upravo biti održane
Skupštine klubova, to je prilikak za izradu i dovršetak i usvajanje Statuta klubova sukladno novom Zakonu o
udrugama, kako bi svi klubovi najkasnije do propisanog roka 1. listopada imali Statute prilagođene
novousvojenom zakonu.
Tijekom narednog razdoblja, također je istaknuto, nastojat će se dobiti financijsku pomoći od strane HNS-a
za klubove koji su tijekom jeseni u više navrata imali na terenima i prostorijama štete od poplave.
Završeno u 18,30 sati
Zapisnik vodio:
Dražen Tuškan, s.r.

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
- POVJERENIK ZA NATJECANJA Broj : 031/2015.
Karlovac, 04. veljače 2015.
P L E N U M K L U B O V A – 2. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
PLENUM klubova II. Županijske nogometne lige Nogometnog saveza Karlovačke županije održan je 03.
veljače 2015. godine s početkom u 17,30 sati u prostorijama Nogometnog saveza Karlovačke županije, s
dnevnim redom koji su svi klubovi primili putem e-maila i „Službenih vijesti“ NSKŽ :
1.
2.
3.
4.

Osvrt na jesenski dio natjecateljske 2014/2015. godine.
Prijedlog Kalendara natjecanja za proljeće 2015.
Obavijesti iz Tajništva NSKŽ.
Pitanja i prijedlozi.

Nazočni: Tomislav Kuzman - glavni tajnik NSKŽ ujedno Povjerenik za natjecanja seniora, Stjepan Benčić –
Povjerenik natjecanja mladeži, Dražen Tuškan – tehnički tajnik NSKŽ, Dragan Kolić – Disciplinski sudac i
Danijel Tomačić – Povjerenik za suđenje.
Na plenum je pozvano 16 klubova II. ŽNL skupina „sjever“ i „jug“, od kojih je nazočilo 12 predstavnika
klubova.
Odazvali su se slijedeći predstavnici klubova :
Nogometni klub
„CETINGRAD“ Cetingrad
„DOBRA“ Novigrad
„FRANKOPAN“ Brežani
„JOSIPDOL“ Josipdol
„KRNJAK-BARILOVIĆ“ Krnjak
„KUPA“ Donje Mekušje
„MLADOST“ Rečica
„MLADOST“ Zagorje Ogulinsko
„MOSTANJE ALL“ Karlovac
„MREŽNICA“ Zvečaj
„OŠTARIJE“ Oštarije
„PLAŠKI“ Plaški
„ŠIŠLJAVIĆ“ Šišljavić
„VOJNIĆ '95“ Vojnić
„VOŠK“ Belavići
„VRLOVKA“ Kamanje

Predstavnik na Plenumu
---------------------Nedjeljko Furač
----------------------Marijan Juričić
---------------------Ivan Bočić
Dražen Frklić
Vladimir Paušić
Stjepan Benčić
Josip Stojković
Zvonko Luketić
----------------------Mario Lukić
Dragan Vidović
Ivan Drvodelić
Stjepan Mihalić

AD 1.
Izvješća svih Komisija za jesenski dio natjecateljske sezone 2014/2015. koja su objavljena u «Službenim
vijestima» NSKŽ jednoglasno su prihvaćena i na njih nije bilo bitnih zamjerki. Bilo je riječi o određenim
sugestijama - suđenjem sudaca kao i teškim materijalnim statusima u klubovima, kao i nemogućnosti
okupljanja mladeži, te mogućnosti ukidanja novčanih kazni za manjak igrača mladeži na utakmicama.
Također rasprava je usmjerena na dobnu kategoriju kod sudaca gdje pojedini klubovi smatraju da je
preniska dobna kategorija od 16 godina za stjecanje zvanja sudac pripravnik. Povjerenik za suđenje
pojasnio je da to nije odluka tijela NSKŽ već viših instanci kojih se moramo pridržavati.

Povjerenik za natjecanje će upoznati Izvršni odbor NSKŽ o raspravljenim temama a dao je i mogućnost da
na Skupštini NSKŽ koja je u planu održati se tijekom proljeća, klubovi dostave svoje prijedloge, sugestije te
primjedbe oko postojećih odluka Izvršnog odbora NSKŽ.
AD 2.
Povjerenik za natjecanje upoznao je nazočne o kalendaru natjecanja za proljeće 2015. za seniore gdje bi
nastavak prvenstva započelo 29. ožujka 2015., a završetak proljetnog dijela planiran je za 31. svibnja. Prije
početka nastavka prvenstva trebale bi se odigrati dvije zasotale prvenstvene utakmice iz skupine „jug“, a 3.
kolo HNK za područje NSKŽ u kategoriji seniora planirano je za 08. ožujka. Za 07. i 14. lipnja planirano je
odigravanje utakmica za prvaka 2. ŽNL NSKŽ. Termin finalne utakmice HNK i Dana nogometa NSKŽ biti će
određen naknadno.
Za kategorije mladeži kalendarom je predviđeno da nastavak proljetnog dijela prvenstva za juniore
započne 04./.06. travnja, u obje ŽNL natjecanja za mlađe i starije pionire te limaće u obje lige započelo bi
28./29. ožujka. Završetak proljetnog dijala natjecanja svih kategorija mladeži planiran je za 30./31. svibnja
2015. godine. Zaostale utakmice mladeži od jeseni, igrale bi se u terminu 22. ožujka te tijekom proljetnih
školskih praznika. Eventualne zaostale utakmice iz proljetnog dijela, igrale bi se 04. lipnja ili najkasnije
07./08. lipnja.
AD 3.
U Službenim vijestima izašli su naputci vezani uz obaveze klubova prije početka proljetnog dijela
natjecanja. Prijelazni rok za igrače traje zaključno s 28. veljače a nakon toga će se se samo moći realizirati
prve registracije igrača odnosno za igrače koji nisu preregistrirani rok je 01. travnja.
Kako su u tijeku održavanja godišnjih skupština po klubovima, klubovima je naznačeno da na vrijeme
obavijeste tajništvo, kao bi predstavnici NSKŽ mogli nazočiti na istima i upoznati se s radom u klubovima, a
isto tako da poslije održanih skupština, dostave kratka izvješća sa istih. Kako će upravo biti održane
Skupštine klubova, to je prilikak za izradu i dovršetak i usvajanje Statuta klubova sukladno novom Zakonu o
udrugama, kako bi svi klubovi najkasnije do propisanog roka 1. listopada imali Statute prilagođene
novousvojenom zakonu.
Tijekom narednog razdoblja, također je istaknuto, nastojat će se dobiti financijsku pomoći od strane HNS-a
za klubove koji su tijekom jmeseni u više navrata imali na terenima i prostorijama štete od poplave.
Završeno u 19,15 sati
Zapisnik vodio:
Dražen Tuškan, s.r.

KALENDAR AKTIVNOSTI PROLJEĆE 2015.
VELJAČA
UTO: 03.
SRI: 04.
SRI: 04.
PON: 09.
PON: 23.
SUB: 28.
OŽUJAK
SRI: 04.
NED: 08.
UTO: 10.
NED: 15.
UTO: 24.

SUB: 28.
NED: 29.

TRAVANJ
SRI: 01.

ČET: 02.
SUB: 04.
SRI: 08.

Plenum klubova 2. ŽNL
Plenum klubova 1. ŽNL
Izvlačenje parova 3. Kola HNK seniori
Sastanak instruktorske službe Središta Zagreb
Trening selekcija U-13 /02/ i U-12 /03/
Početak proljetnog dijela prvenstva MŽNL Središte

Trening selekcije NSKŽ U-13 /02/, U-12 /03/ te formiranje selekcije U-11 /04/
HNK NSKŽ seniori - 3. kolo
Trening selekcije NSKŽ U-13 /02/, U-12 /03/
Početak proljetnog dijela prvenstva 1. ŽNL seniori
Susret županijskih selekcija U-13 /02/ i U-12 /03/ - Sisak
SISAČKO MOSLAVAČKA - KARLOVAČKA
ZAGREBAČKA
- KARLOVAČKA
HNK NSKŽ juniori – 1. Kolo
Početak proljetnog dijela prvenstva 1. i 2. ŽNL limači
Početak proljetnog dijela prvenstva 2. ŽNL seniori
Početak proljetnog dijela prvenstva Kvalitetne lige mlađih pionira i pionira, 1. ŽNL mlađih
pionira i pionira, 2. ŽNL pionira

Susret županijskih selekcija U-13 /02/ i U-12 /03/ - Lekenik
KRAPINSKO ZAGORSKA - KARLOVAČKA
ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ- KARLOVAČKA
Trening selekcija U-11 /04/
Početak proljetnog dijela prvenstva 1. i 2. ŽNL juniori
HNK NSKŽ juniori – 2. Kolo

SVIBANJ
UTO: 05.
Trening selekcija 4 ŽNS U-13 /02/ i U-12 /03/
ČET: 07.
Završna selekcija 4 ŽNS U-13 /02/ i U-12 /03/
PON: 11.
Trening selekcija Središta Zagreb U-13 /02/
SRI: 20.
HNK NSKŽ seniori - polufinale
PON: 25.
Trening selekcije U-12 /03/ i U-11 /04/
UTO: 26.
Sastanak instruktorske službe Središta Zagreb
SUB/NED:30./31.Završetak prvenstva u županijskim ligama mladeži
NED: 31.
Završetak prvenstva u 2. ŽNL seniori
LIPANJ
PON: 01.

Rok za prijavu pobjednika liga NSKŽ
- SP/ MP; Limači U-11
UTO: 02.
Izvlačenje parova
- kvalifikacija za popunu lige Središta Zagreb SP/MP
- završnog turnira za prvaka limača U-11 Središta Zagreb
SUB: 06.
Pretkolo kvalifikacija za popunu lige Središta Zagreb SP/MP
Finalni turnir za prvaka limača U-11 Središta Zagreb
Završetak natjecanja MŽNL Središte
HNK NSKŽ juniori – 3.kolo
NED: 07.
Završetak natjecanja 1. ŽNL seniori
NED: 07./14.
Kvalifikacije za prvaka 2. ŽNL seniori
SRI/SUB:10./13. Kvalifikacije za popunu MŽNL Središte
SUB: 13.
Kvalifikacije za popunu lige Središta Zagreb SP/MP

SUB: 13.
13.-17.
17.-27.

HNK NSKŽ finale i Dan nogometa NSKŽ
Turnir „Branko Čavlović Čavlek“ – U-16 /99/
Kamp ŽNS Središta Zagreb (6 dana), U-12 /03/ i U-11 /04/
Sastanak Međužupanijskog nogometnog odbora Središte Zagreb

NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE
- KOMISIJA ZA NATJECANJE Z A P I S N I K broj 001/2015.
Sjednica Komisije za natjecanje NSKŽ održana je 04. veljače 2015. g.
Dnevni red
1. Raspored parova HNK – 02. kolo (seniori)
2. Izvlačenje parova HNK – 03. kolo (seniori)
1. RASPORED PAROVA HNK NSKŽ – 02. kolo – 21. veljače 2015. (subota)
Klc- Stadion BČČ

„KARLOVAC 1919“

-

„PETROVA GORA“

15,00 sati

2. IZVLAČENJE PAROVA HNK NSKŽ – 03. kolo (seniori)
Oštarije
Draganići
Klc-Ilovac
Slunj

„OŠTARIJE“
„DRAGANIĆ“
„ILOVAC“
„SLUNJ“

-

„OGULIN“
„ZRINSKI OZALJ“
„DUGA RESA 1929“
pobjednik
„Karlovac
1919“ – „Petrova gora“

NAPOMENA: Prema Kalendaru natjecanja 03. kolo HNK NSKŽ na rasporedu bi trebalo biti 08. ožujka. S obzirom
na obveze klubova u MŽNL Središte („Ogulin“ te „Karlovac 1919“ u slučaju plasmana u 3. kolo), daje se
klubovima mogućnost da dogovore termin odigravanja. S obzirom da je polufinale prema Kalendaru na
rasporedu 20. svibnja, klubovi susrete 03. kola mogu odigrati i tijekom travnja kad se vrati ljetno računanje
vremena.
Za Komisiju za natjecanje:
Neven Šprajcer, s.r.

Nogometni savez Karlovačke županije
Komisija za registraciju klubova i igrača
Z A P I S N I K broj 001 / 2015.
Sjednica Komisije za registraciju klubova i igrača.
Nazočni: Tomislav Kuzman, Dražen Tuškan i Igor Gec
REGISTRACIJE IGRAČA
NK "KARLOVAC 1919" KARLOVAC
Alan Antičić (VATROGASAC Gornje Mekušje) 34/2
NK "PLAŠKI" PLAŠKI
Viktorio Slišković (JOSIPDOL Josipdol)

34/2

Daniel Starčević (JOSIPDOL Josipdol)

34/2

NK "MLADOST" ZAGORJE OGULINSKO
Ivan Salopek (Karlovac 1919 Karlovac)

34/2

NK "KARLOVAC 1919" KARLOVAC
Filip Horvatin (Banovac Glina)

34/2

Slađan Brkić (VOJNIĆ '95 Vojnić)

34/2

Lukas Sabolić

35/1

Pavle Vučinić

35/1

Leon Krnežić

35/1

Matija Škrtić

35/1

NK "KRNJAK" KRNJAK
Jovan Mačešić (PETROVA GORA Vojnić)

34/2

NK "DUGA RESA 1929" DUGA RESA
Jozo Ljubić (JADRAN-LP Ploče)

34/1

David Šeketa

35/1

BRISANJA IGRAČA
NK "KARLOVAC 1919" KARLOVAC
Adel Ćordić, jer odlazi na područje drugog saveza.
Patrik Dujmović, jer odlazi na područje drugog saveza.
Karlo Borovac, jer odlazi na područje drugog saveza.
NK "OGULIN" OGULIN
Kristijan Lovrić, jer odlazi na područje drugog saveza.

