Nogometni savez Županije splitsko-dalmatinske
Temeljem Odluke o uvjetima za sudjelovanje u natjecanjima HNS-a, Izvršni odbor Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske, na sjednici održanoj 12.08.2014.godine,
donosi:

ODLUKU
o uvjetima za sudjelovanje u natjecanjima
Prve županijske nogometne lige
Sudionici natjecanja I Županijske nogometne lige obvezni su ispunjavati sljedeće
uvjete:
1. Broj momčadi u redovnom natjecanju
1.1.Seniorska momčad.
1.2.Juniorska ili kadetska momčad.
1.3.Kadetska momčad (uvjetno).
1.4.Pionirska momčad.
1.5.Momčad mlađih pionira (uvjetno).
2. Stručno pedagoški normativi
2.1.Jednog trenera za rad sa seniorima s licencom "B".
2.2.Dva (2) trenera za rad s mlađim uzrastima s licencom "B".
2.3.Svi ostali treneri mlađih uzrasta moraju imati najmanje licencu "B".
2.4.Liječnika kluba i fizioterapeuta.

3. Objekti za natjecanje i trening
3.1.Klub je obvezan utakmice odigravati na kvalitetnom travnatom igralištu, čije
dimnezije ne smiju biti manje od 98,0 + 6,0 metara dužine i 62,0 + 4,0 metra
širine.
3.2.Igralište mora imati natkrivene kabine za pričuvne igrače i službene osobe.
3.3.Igralište mora imati ogradu propisanih dimenzija, visine najmanje 2,0 metra.
3.4.Klupske prostorije u svom sastavu moraju imati:
- najmanje tri (3) svlačionices najmanje 20 sjedećih mjesta, s tuševima i WC.
- sanitarni čvor odvojen od publike,
- svlačionicu za suce s najmanje 4 sjedeća mjesta, sa sanitarnim čvorom,
- prostoriju za organizacijsku pripremu utakmice.
4. Suradnja sa školama
4.1.Klub je obvezan povezati se s jednom od osnovnih škola na svom području i
prema mogućnostima pružati materijalnu, organizacijsku i stručnu pomoć.

5. Selektivni program
5.1.Klub je obvezan uključiti se u selektivni program, koji provodi i koordinira
Stručna služba NSŽSD-e.
6. Obveze iz natjecanja
6.1.Seniorska, juniorska i kadetska momčad obvezne su sudjelovati u kup natjecanju.
7. Planiranje i evidencija
7.1.Klub je obvezan izraditi godišnji program svih struktura u klubu.
7.2.Klub je obvezan voditi kompletnu evidenciju igrača.
7.3.Stručni kadrovi su obvezni voditi evidenciju tjednih i mjesečnih aktivnosti.
7.4.Klub je obvezan voditi liječnički karton i evidenciju stalnih i povremenih pregleda
igrača.

Predsjednik:
Alojzije Šupraha,mag.hist.
Broj: 573/2.2-1/2014
Split, 12.08.2014.

