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ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA
Izvršni odbor NSŽSD je na sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donio odluku o uvrštenju
dolje navedenih delegata na listu delegata za natjecanja mladeži u proljetnom dijelu sezone
2020./21.

1. Luka Karin
2. Duje Kulušić
3. Ivan Periš
4. Bože Šitum
5. Zlatko Ivković

6. Toni Kulić
7. Stipe Režić
8. Tomo Aralica
9. Ante Jakus
10. Borislav Lapenda

IZMJENE PROPOZICIJA 3. ŽNL (LIGA OTOKA HVARA)
2020./21.
Izvršni odbor Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske na temelju članka 37.
Statuta, na telefonskoj sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjenama Propozicija natjecanja
TREĆE ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE (LIGA OTOKA HVARA) ZA NATJECATELJSKU
GODINU 2020./2021.
Članak 1.
U Propozicijama natjecanja treće županijske nogometne lige (liga otoka Hvara) za
natjecateljsku godinu 2020./2021, članak 3. i članak 42. se mijenjaju i glase:
Članak 3.
Natjecanje se odvija u dva dijela.
U prvom dijelu igra se po JEDNOKRUŽNOM bod sustavu (9 kola). Raspored utakmica
određuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva klubova uz primjenu “Bergerove tablice“ i to
najkasnije 15 dana prije kalendarom predviđenog početka natjecanja. Ako dva ili više klubova
koriste isto igralište za odigravanje utakmica kao domaćin, klub koji nije izravni korisnik
igrališta mora izvijestiti Povjerenika za natjecanje, u pisanom obliku, prije izvlačenja
natjecateljskih brojeva, kako bi u ždrijebu imali kontra brojeve.
U drugom dijelu natjecanja sudjeluje osam prvoplasiranih ekipa iz prvog dijela
natjecanja. Natjecanje se igra po KUP sustavu na jednu utakmicu.
Četvrtfinalni parovi su : A) 1 – 8, B) 2 – 7, C) 3 – 6, D) 4 – 5
Polufinalni parovi: A – D, B – C
U svim utakmicama domaćin je bolje plasirana momčad nakon 9 odigranih kola.
U slučaju prekida prvenstva ili potrebe odgode pojedinih utakmica zbog mjera
uzrokovanih epidemijom COVID-19 te nedostatka termina za završetak natjecanja, IO NSŽSDe može donijeti odluku o drugačijem načinu odigravanja prvenstva.
Članak 42.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub
osvaja po jedan bod. Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između postignutih i
primljenih zgoditaka. U slučaju istog broja primljenih i postignutih zgoditaka (razlika
zgoditaka), bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su
postigli isti broj zgoditaka, bolje mjesto na tablici zauzima klub koji je odigrao više gostujućih
utakmica. Ukoliko je i taj broj isti poredak će se odlučiti ždrijebom.
Plasman se utvrđuje temeljem odredbi iz ovih Propozicija i odgovarajućih odredbi
Pravilnika o nogometnim natjecanjima.
U slučaju da u drugom dijelu natjecanja utakmica završi nerješenim rezultatom
pobjednik će se dobiti izvođenjem jedanaesteraca, na način, koji je predviđen Pravilima
nogometne igre.

Prvak Lige otoka Hvara u sezoni 2020./2021. je momčad koja pobjedi u finalnoj
utakmici drugog dijela natjecanja.

Članak 2.
Ova odluka o izmjenama Propozicija stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se
u službenom glasilu Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske.

Predsjednik:
Marko Erceg
Broj:
Split, 15. ožujka 2021.

PROPOZICIJE KUPA OTOKA HVARA 2020./21.
Izvršni odbor Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske na temelju članka 37.
Statuta, na telefonskoj sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, donosi:

PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA HRVATSKI NOGOMETNI KUP NA PODRUČJU OTOKA HVARA
ZA NATJECATELJSKU GODINU 2020/2021.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U natjecanju za Hrvatski nogometni kup na području otoka Hvara sudjeluju klubovi koji
se natječu u 3.ŽNL (Liga Otoka Hvara).

Članak 2.
Kup natjecanjem rukovodi Nogometni savez Županije splitsko-dalmatinske, putem tijela
natjecanja koje imenuje Izvršni odbor Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske, u
daljnjem tekstu: NSŽSD-e, na način da tijela natjecanja 3.ŽNL-e vode ovo natjecanje.
Natjecanje se provodi po jednostrukom kup sustavu.
Članak 3.
Vrijeme trajanja utakmica utvrđeno je odredbama Pravilnika o nogometnim
natjecanjima HNS-a.
U slučaju, da utakmica na kraju završi nerješenim rezultatom, neće se igrati
produžeci, već će se pobjednik dobiti izvođenjem jedanaesteraca, na način, koji je predviđen
Pravilima nogometne igre.
Članak 4.
Sudionici natjecanja koji igraju na domaćem terenu, mogu utakmice organizirati
isključivo na terenu koji u svemu odgovara odredbama Pravila nogometne igre i Pravilnika o
nogometnim natjecanjima HNS-a i koji je registriran od strane nadležnog nogometnog tijela.
Klub domaćin ne može mijenjati mjesto odigravanja utakmice, niti međusobnim dogovorom
klubova. Samo u slučaju više sile ili radi sigurnosnih razloga i sprječavanja eventualnih
štetnih posljedica, uz pisanu suglasnost oba kluba, može se odobriti zamjena mjesta
domaćinstva utakmice. Iznimno, tijelo koje vodi natjecanje može u slučaju opravdanog
razloga, i uz suglasnost oba kluba, odrediti da se utakmica igra na drugom registriranom
igralištu.

Članak 5.
Kalendar natjecanja usvaja Izvršni odbor Saveza.
Raspored parova se utvrđuje ždrijebom na Plenumu klubova.

Članak 6.
Povjerenik za natjecanje može, u opravdanim slučajevima, odobriti izmjena dana i satnice
odigravanja pojedinih utakmica. Za promjenu termina utakmice odobrenje daje Povjerenik
natjecanja, na pisani zahtjev koji je upućen tajniku Nogometnog saveza-županije splitskodalmatinske od strane kluba tražitelja odgode i suglasnosti drugog kluba. Takav zahtjev mora
biti poslat i urudžbiran najmanje 5 (pet) dana prije odigravanja utakmice sa točno naznačenim
terminom kada bi se odigrala takva utakmica.

Članak 7.
Finalne utakmice igraju se na igralištu kluba koji je određen ždrijebom na Plenumu
klubova, usuprotnom domaćin je klub koji je više puta bio gost, računajući i utakmice pretkola.
Protokol za istu utvrđuje NSŽSD-e.
Svi sudionici finalne utakmice dužni su u cijelosti poštivati odluku protokola.

PRAVO NASTUPA
Članak 8.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači upisani u aplikacijski sustav COMET
koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama,
temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača i
registracijama HNS-a.
Iznimno, na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina
života, a kojima je ovlašteni liječnik specijalist sportske medicine, odnosno specijalist medicine
rada i sporta ovjerio nastup za prvu momčad. Odobrenje se treba ovjeriti u nadležnom
županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja i mora biti upisan
u sustav COMET.
Na utakmicama mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno
sposobni.
Liječnički pregled kojim se utvrđuje opća i posebna zdravstvena sposobnost ovjerava
ovlašteni liječnik specijalist sportske medicine, odnosno specijalist medicine rada i sporta.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od dana obavljenog
pregleda.

Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički
pregledan i do kada vrijedi liječnički pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički pregled).
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od
šest mjeseci, igrač može nastupati od dana upisa pregleda u sustav COMET do dana kada
ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.
Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u
određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički
pregled nije upisan u sustav COMET, ne može nastupiti na javnoj utakmici.
Identitet igrača utvrđuje se športskom iskaznicom igrača.
Iznimno, za igrače koji su tijekom prvenstva nastupali za klub, u nedostatku sportske
iskaznice, delegat utakmice može dozvoliti nastup igraču za kojeg će se identitet utvrditi iz
skenirane ili kopirane sportske iskaznice ili osobnog dokumenta sa slikom i taj dokaz priložiti
uz Zapisnik o odigranoj utakmici.
Klub domaćin je obvezan na zahtjev delegata utakmice, Povjerenika za natjecanja ili
druge ovlaštene osobe NSŽSD-e, odmah na uvid dati potvrde o izvršenim liječničkim
pregledima igrača.
Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod
suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne kup utakmice nastalu zbog dobivene tri
opomene, igrač izdržava na prvoj sljedećoj kup utakmici.
Zabrane nastupa zbog suspenzije, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom
zbog tri opomene klub se izvješćuje putem službenog glasila ili pisanim putem od strane
Disciplinskog suca.
Klubovi su obvezni disciplinskog suca izvijestiti o broju opomena igrača koji se
tijekom natjecanja registrira za klub.
Na svim utakmicama mogu biti imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih igrača,
koji mogu zamijeniti sedam (7) igrača.

Članak 9.
Na utakmicama dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana. Igračima stranim
državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko i
državljani neke od država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora. Igrač koji
je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije ušao u igru.

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 10.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su
brinuti o uspjehu organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i
biti će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa NSŽSD-e svih zahtjeva za naknadu
štete nastale organizacijom utakmice, te za bilo kakve incidente, odnosno možebitne nezgode
sudionika i gledatelja.
Svaki sudionik nastupa na vlastitu odgovornost.
Savjetuje se klubovima da, u interesu oslobađanja vlastite odgovornosti, osiguraju
svoje sudionike u natjecanju od posljedica sportskih povreda ili slučaja smrti.
NSŽSD-e oslobađa se svake odgovornosti za moguću nastalu štetu iz stavka ovoga stavka.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i licenciranu osobu za
pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS
(http://comet.hns-cff.hr).
U slučaju da postoje tehničke poteškoće, Zapisnik i izvještaj o utakmici se pišu na
računalu, s obvezom da ga klub domaćin tijekom narednog dana ubaci u sustav COMET HNS.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o ispravnom unošenju
točnih podataka u Zapisnik, koji su dužni svojeručno potpisati.

Članak 11.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska u
mjesto, odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i
gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona
odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati medicinsku
službu i vozilo hitne medicinske pomoći koje mora biti na igralištu - stadionu pola sata prije
početka utakmice, koje ima odobrenje za obavljanje takvih poslova što dokazuje
odgovarajućom iskaznicom..
Ukoliko medicinsko osoblje te vozilo hitne medicinske pomoći ne dođu na igralište do
početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub domaćin ne osigura prisustvo lječnika ili

medicinskog osoblja i adekvatno zamjensko vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozljeđeni
prevesti do najbliže zdravstvene ustanove.
Obveza je kluba da medicinsko osoblje na utakmicu najkasnije dođe pola sata prije
početka utakmice, što je delegat dužan konstatirati u Zapisniku utakmice,a za nepoštivanje
odredbi ovog stavka klub se prijavljuje Disciplinskom sucu.
Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama prethodnog stavka, i to
najkasnije 15 minuta nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom utakmica neće
odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja utakmice sukladno Pravilniku o
nogometnim natjecanjima i Disciplinskog pravilnika.

Članak 12.
Nedolazak na utakmicu zbog kvara na prijevoznom sredstvu (autobus) smatrat će se
opravdanim razlogom u sljedećem:
- ako klub odmah dojavi svoj nedolazak klubu domaćinu, povjereniku za natjecanje,
odnosno službenim osobama te utakmice, putem telefona ili faxa;
- ako je kvar autobusa utvrdila Policijska postaja na području koje se dogodio kvar;
klub je obvezan u roku od 24 sata dostaviti Savezu zapisnik Policijske postaje
koja je utvrdila kvar autobusa.
Odgađanje utakmice radi bolesti igrača smatrat će se opravdanim ako je odgađanje
zatraženo najmanje 48 sati prije odigravanja utakmice, osim u slučajevima više sile (epidemija,
trovanja i sl.).
Da bi klub zatražio odgodu utakmice radi bolesti potrebno je dokazati bolest najmanje
sedam igrača koji su nastupali u prethodnim kolima natjecanja.
Dokaz o bolesti igrača mora biti izdan i ovjeren od nadležne zdravstvene ustanove s
brojem djelovodnika iste i pojedinačne dijagnoze bolesti igrača s faksimilom i potpisom
liječnika za određeno polje medicine na koju se bolest odnosi.
Članak 13.
Za odigravanja utakmica klub domaćin obvezan je osigurati tri (3) ispravne lopte koje
u svemu moraju odgovarati propisima Pravila nogometne igre.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte moraju biti vidno
uočljive boje.

Članak 14.
Za vrijeme odigravanja utakmice u ograđenom dijelu igrališta pored terena za igru, u
zaštitnim kabinama mogu se nalaziti sljedeće službene osobe:
- predstavnici klubova (po jedan od svakog kluba) s licencom ŽNS-a ili HNS-a,
- treneri ili voditelji momčadi s licencom ŽNS-a ili HNS-a,
- zamjenski igrači u sportskoj opremi, ukupno sedam (7)
- liječnik s licencom ŽNS-a ili HNS-a, - fizioterapeut s licencom ŽNS-a ili HNS-a.

U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti: - 2-4 osobe za nosila,
posebno označene, za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena - dovoljan broj dodavača lopti
obučeni u sportsku opremu različite boje od boje dresova obiju momčadi - dežurno vozilo hitne
medicinske pomoči s osobljem - fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućom oznakom - potreban
broj redara i tijela reda vidljivo obilježenih Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača,
službenih osoba, članova,navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime
kluba. Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje ozlijeđenih
igrača izvan terena za igru, kao i potreban broj redara (redarsku službu) vidljivo obilježenih.

Članak 15.
Točenje alkoholnih pića dopušteno je samo sukladno Pravilniku o sigurnosti na
nogometnim utakmicama HNS-a. Sva bezalkoholna pića mogu se točiti samo u plastičnim
čašama.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 16.
Za svaku utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje delegata, koji ima vrhovni nadzor
na utakmici.
Delegat je obvezan kompletan Zapisnik sačiniti odmah po završenoj utakmici u
nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova.
Zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici u jednom primjerku delegat dostavlja Savezu
u roku od 48 sati nakon odigrane utakmice.
Po jedan primjerak Zapisnika utakmice i izvještaja o utakmici delegat uručuje
službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju Zapisnika.
Ukoliko na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata će obaviti sudac utakmice.
Delegat, koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili koji pokaže
nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa organa HNS-a, a u svezi s
nogometnim natjecanjima, bit će izostavljen u jednom ili više određivanja, a u ponovljenom ili
težem slučaju pokrenut će se i disciplinski postupak.
SUĐENJE
Članak 17.
Za sve kup utakmice suce određuje Povjerenik za suđenje.
Ako sudac, koji je određen za suđenje utakmice ne dođe na igralište u određeno
vrijeme za početak utakmice, utakmicu će suditi četvrti sudac ako je određen. U slučaju da
nije određen, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudac. U slučaju nedolaska i prvog pomoćnog
suca, utakmicu će suditi drugi pomoćni sudac.
Ukoliko na utakmicu ne dođu niti sudac, niti pomoćni suci, klubovi će se pismeno
sporazumijeti, da utakmicu sudi jedan od nazočnih sudaca.

U slučaju da klubovi ne postignu sporazum, delegat utakmice će odlučiti, koji će od
prisutnih sudaca suditi utakmicu, što sve treba zapisnički konstatirati.
U takvom slučaju određeni sudac određuje pomoćnike. Svi suci se moraju nalaziti na
listama suđenja određenog stupnja natjecanja.
Članak 18.
Sudac je obvezan, da provjeri podatke unesene u zapisnik i da istog svojeručno
potpiše.
Suci su obvezni u Zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih
djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i nakon utakmice
Članak 19.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava,
odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno
poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa HNS-a, a u svezi s nogo-metnim natjecanjima,
bit će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom sluča-ju pokrenut će se i disciplinski
postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.

OCJENA SPOSOBNOSTI TERENA ZA IGRU
Članak 20.
Utakmice se mogu igrati samo na terenu, koji je podoban za igru.
Domaći klub je obvezan pripremiti teren tako, da bude potpuno podoban za
odigravanje utakmice.
Pregled terena mora se izvršiti u nazočnosti oba kapetana momčadi i to u vrijeme
određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz
obveznu nazočnost kapetana momčadi i suca utakmice.
Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog što spada u
višu silu, odlučuje jedino sudac koji je određen da sudi utakmicu.
Sudac i delegat su obvezni unijeti u Zapisnik donijetu odluku o nepodobnosti terena i
Zapisnik dostaviti Savezu u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom ili telefaksom.

ŽALBE NA UTAKMICU
Članak 21.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku za natjecanje, koji ih rješava u prvom
stupnju.

Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom, brzojavom ili
faksom u roku od 48 sati od dana odigravanja utakmice, a obrazloženje u dva primjerka s
dokazom o uplaćenoj taksi, mora se dostaviti u roku od tri dana od dana odigrane utakmice.
Ukoliko rok za ulaganje žalbe istječe u nedjelju ili na državni blagdan, isti se
produžava za slijedeći dan.
Nenajavljene, nepravovremene, netaksirane ili nedovoljno taksirane žalbe neće se
uzeti u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će se registrirati s postignutim rezultatom.
Pri ocjeni pravovremene žalbe, uzima se u obzir datum poštanskog žiga
preporučenog pisma, brzojava ili faksa.
Odluka o podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku 14 dana od dana prijema
žalbe, a u skraćenom postupku u roku od sedam (7) dana.
Članak 22.
Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisiji za žalbe u roku od pet
(5) dana od dana uručenja odluke.
Žalba se podnosi putem Povjerenika za natjecanje, čija se odluka žalbom pobija.
Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u skraćenom
postupku od 5 (pet) dana od dana prijema žalbe.
Odluka Komisije za žalbe je konačna.
Ako organ u drugom stupnju ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da žalba
nije usvojena.
Članak 23.
Iznos takse na žalbu utvrđuje Izvršni odbor NSŽSD-e, Odlukom o taksama.
REGISTRACIJA UTAKMICE
Članak 24.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po
službenoj dužnosti sa 3 : 0 (par-forfe), utakmica se registrira postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku od
14 dana od dana njihovog odigravanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice
produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 25.
O disciplinskim prekršajima, koje izvrše klubovi, igrač, suci, treneri i ostali nogometni
djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinski sudac na osnovi odredaba Disciplinskog
pravilnika HNS-a.

PRAVA IZ NATJECANJA I NAGRADE
Članak 25.
NSŽSD-e pobjedničkoj momčadi dodjeljuje pokal i zlatne medalje, sveukupno 25 medalja.
Osvajač KUP-a Otoka Hvara nastavlja sudjelovanje u KUP-u NSŽSD-e za natjecateljsku
godinu 2021/2022.

NOVČANE OBVEZE
Članak 26.
Prihode od utakmica ubire klub – domaćin.
Svi klubovi podliježu obveznom plaćanju članarine - pologa za natjecanja, čiji iznos određuje
Izvršni odbor NSŽSD-e, a iz koje se plaćaju naknade i svi troškovi službenih osoba.
Navedena članarina uplaćuje se na IBAN NSŽSD-e.

OSTALE ODREDBE
Članak 27.
Gostujući klub mora poštivati osnovnu boju dresa domaćina koja je prijavljena Savezu.
Klub domaćin mora nastupiti u osnovnoj boji dresa.
Ako gostujući klub nema dresove druge boje, domaćin će mu posuditi dresove druge boje, različite od svojih, uz naknadu troškova pranja i peglanja dresova.
Vratar mora nositi dres u boji, koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača obiju momčadi i
sudaca.
Svi igrači koji nastupaju na prvenstvenim utakmicama moraju na zadnjoj strani svojih
dresova imati brojeve vidljive boje u odnosu na boju dresa (košulja) od propisanih veličina 30
x 20 x 5 cm, te iste brojeve odgovarajućih veličina na donjem dijelu gaćica, numerirani
brojevima od 1 do 99.
Brojevi na dresovima i gaćicama moraju se slagati sa brojevima u Zapisniku
utakmice. Gostujući klub mora poštivati prijavljene boje domaćina, i najkasnije dan prije
utakmice kontaktirati protivnički klub vezano za boje dresova kako ne bi došli do prijepora.
Za nepoštivanje ovih odredbi klub se prijavljuje Disciplinskom sucu, a u svim slučajevima
primjenjuje se odredbe Pravilnika o nogomenim natjecanjima i Pravila nogometn igre.
Članak 28.
Svaki klub mora odrediti predstavnika kluba koja će ga predstavljati na utakmici.
Predstavnik kluba mora imati licencu NSŽSD-e, koju stavlja na uvid delegatu 45 min. prije
početka utakmice odnosno na sastanku pred utakmicu samo seniorskog kupa.

Predstavnik kluba najkasnije 45 minuta prije početka utakmice, delegatu utakmice predaje
sastav momčadi i sportske iskaznice igrača i trenera (voditelj).
Predstavnik kluba može prisustvovati kod upisivanja podataka u zapisnik utakmice (svojim
potpisom to potvrđuje) i sudjeluje u možebitnoj identifikaciji igrača.
Predstavnik kluba domaćina dužan je na sastanku pred utakmicu delegatu utakmice predati:
1) Prijavu o javnom okupljanju izdanu od nadležne Policijske uprave koja sadrži:
- ime i prezime rukovoditelja osiguranja sa OIB-om,
- popis redara ili zaštitara
2) Ime i prezime vlasnika i reg.broj odgovarajućeg vozila za slučaj hitne potrebe kao i
zamjenskog vozila
Promjena osobe predstavnika kluba za vrijeme utakmice nije dozvoljena i predstavnik kluba
ne smije napuštati klubu bez odobrenja suca.
Žalbe na naprave, teren za igru predaje se najkasnije 45 minuta prije utakmice. Suci
utakmice moraju teren pregledati najkasniej 45 minuta prije utakmice i na Sastanku pred
utakmicu naložiti otklanjanje nedostataka.
Članak 29.
Za propuste u organizaciji utakmice ili zbog bilo kojeg incidenta, klub može biti kažnjen u
skladu s odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a, a posebno u ovim slučajevima:
- ako se ne osigura dovoljan broj redara ili zaštitara s odgovarajućom oznakom
- ako se na vrijeme ne osigura propisno pripremljen teren za igru
- ako ne osigura ispravno računalo (pisaći stroj) i printer te osobu za pisanje Zapisnika u
sustav COMET HNS-a.
- ako nema dovoljan broj dodavača lopti
- ako treneri momčadi nemaju važeću licencu za rad i akreditaciju trenerske organizacije
NSŽSD-e, koju moraju vidljivo istaknuti za vrijeme odigravanja utakmice.
- ako se ne osiguraju najmanje tri ispravne lopte
- ako predstavnik kluba i fizioterapeut nemaju vidljivo istaknute licence od strane NSŽSD-e
za vrijeme odigravanja utakmice
- ako nije prijavio javno okupljanje u nadležnoj Policijskoj upravi za utakmice seniora.

Članak 30.
45 minuta prije odigravanja seniorske utakmice obavezno će se održati sastanak pred
utakmicu.
Sastanku su obvezni prisustvovati delegat, sudac utakmice,službeni predstavnici momčadi i
rukovoditelj osiguranja.
Sastankom rukovodi delegat utakmice.
Klub domaćin mora osigurati:
- zapisničara i osoba koja je osposobljena za pisanje Zapisnika i Izvještaja o utakmici u sustav
COMET HNS-a sukladno čl.10. ovih Propozicija.
- ispravno računalo (pisaći stroj) i printer.
Sva dokumentacija o odigranim utakmicama mora biti pisana računalom (pisaćim strojem).
Zapisnik o odigranoj utakmici sastavlja se u tri (3) istovjetna primjerka, od kojih se jedan
dostavlja rukovodstvu natjecanja, drugi primjerak se daje gostujućoj momčadi, a treći ostaje
domaćinu. U slučaju da se dokumentacija o utakmici piše pisaćim strojem original Zapisnika o
utakmici dostavlja se u rukovodstvo natjecanja, prva kopija daje se gostima,a druga kopija
ostaje domaćinu.
Zapisnik o odigranoj utakmici moraju potpisati predstavnici klubova, sudac i delegat.
U slučaju da se u zapisniku o odigranoj utakmici ustanovi greška, postupa se po službenoj
dužnosti, temeljem zahtjeva kluba upućenog Povjereniku za natjecanje. Zahtjev se šalje u roku
24 sata po odigranoj utakmici.
Ispravak se vrši usporedbom podataka u zapisniku s podacima sudaca i delegata utakmice, a
mora se obaviti prije odigravanja narednog kola. Ispravak mora biti objavljen u službenom
glasilu.
Klub je dužan voditi evidenciju opomenutih i isključenih igrača, te izrečenih vremenskih kazni.

ORGANI NATJECANJA
Članak 31.
Organi natjecanja su :
- Povjerenik za natjecanje,
- Povjerenik za suđenje,
- Disciplinski sudac,
- Komisija za žalbe,
- Povjerenik za sigurnost.

Povjerenik za natjecanje
Članak 32.
Povjerenik za natjecanje :
- rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama i Pravilnikom o nogometnim
natjecanjima HNS-a;
- određuje delegate za utakmice;
- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom
stupnju;
- utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja;
- na osnovu utvrđenih disciplinskih prekršaja podnosi prijave Disciplinskom sucu;
- na zahtjev IO NSŽSD-e podnosi izvještaje i analize natjecanja;
- obavlja i druge dužnosti vezane za natjecanje, koje mu povjeri Izvršni odbor.

Povjerenik za suđenje
Članak 33.
Povjerenik za suđenje :
- određuje suce za suđenje utakmica kupa;
- informira suce o obvezama iz određivanja;
- prikuplja i analizira zapisnike i izvještaje o suđenju;
- podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz podnesenih prijava, prigovora,
žalbi i dr. u svezi sa suđenjem;
- na zahtjev IO NSŽSD-e podnosi izvještaje i analize suđenja;
- obavlja i drge poslove i dužnosti koje mu povjeri Izvršni odbor, odnosno organi
Saveza.
Disciplinski sudac
Članak 34.
Disciplinski sudac riješava u prvom stupnju o svim prekršajima, koje su izvršili klubovi,
njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a u skladu s Disciplinskim
pravilnikom HNS-a.
Komisija za žalbe
Članak 35.
Komisija za žalbe riješava u drugom stupnju o žalbama na odluke Povjerenika lige i
Disciplinskog suca.
Odluka Komisije za žalbe je konačna.
Žalba se dostavlja u roku predviđenom u članku 17. ovih Propozicija, a računa se od
dana prijema rješenja preporučenom poštom ili telefaksom.
Komisija na zahtjev Izvršnog odbora NSŽSD-e podnosi izvješće o radu.
Članak 36.
Svi sporovi koji nastanu u svezi kup natjecanja, a ne mogu se riješiti sporazumno,
predat će se na konačno rješavanje Izvršnom odboru NSŽSD-e.
O sporovima klubova vezanim za natjecanje ne mogu odlučivati redovni sudovi.

Povjerenik za sigurnost
Članak 37.
Povjerenik za sigurnost:
- obavlja sve poslove u svezi osiguranja utakmica,
- surađuje s povjerenicima za sigurnost u klubovima i pomaže im u radu,
- podnosi izvještaje Izvršnom odboru NSŽSD-e s prijedlozima eventualnih
novih mjera.
KAZNENE ODREDBE
Članak 38.
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to
odgovorni, klubovi, igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici, a prema
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članka 39.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika o
nogometnim natjecanjima HNS-a, te ostali propisi i odluke HNS-a i NSŽSD-e.
Članak 40.
Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za vrijeme
trajanja epidemije Covid-19.
Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili druge
odluke koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka.
Utakmice ovog natjecanja odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba na
ograđenom dijelu igrališta i terenu za igru, što obuhvaća:
- Momčadi: najviše do 18 igrača,
- Službene osobe na klupi ( kućice ): najviše po 6 licenciranih osoba,
- Suci: najviše 3,
- Sakupljači lopti: najviše 6,
- Osobe uz nosila: najviše 4,
- Fotoreporteri: najviše 2
- Tehnika - održavanje terena: 1.
Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere
Stožera civilne zaštite RH, odluke IO HNS-a i sukladno obveznim uputama Radne skupine
HNS za pripremu nastavka natjecanja, što uključuje i upute za broj i raspored gledatelja te
poštivanje Uputa sucima i ekipama koje je IO HNS-a donio na sjednici održanoj 21.05.2020.
Sukladno epidemiološkim uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH ili stožera
pojedine lokalne samouprave, Povjerenik za natjecanje može donijeti odluku da se pojedina
utakmica ili sve utakmice igraju sa ograničenim brojem ili u potpunosti bez prisustva gledatelja
na stadionu uz ograničeni broj osoba na glavnoj tribini i stadionu:
NA GLAVNOJ TRIBINI:
-

Delegat: 1

Rukovodstva klubova: domaćin – najviše 10 osoba, gost – najviše 5 osoba
Službeni spiker, tehnika semafora + lokalni radio prema dozvoli:najviše 5
PRESS loža: najviše 5 akreditiranih novinara
NSŽSD: najviše 5 osoba
Doping kontrolora: najviše 3
Pričuvni igrači i članovi stožera – najviše 5 po klubu (obavezno na izdvojenom
području na tribini).
U KRUGU STADIONA:
-

- Djelatnici kluba domaćina-tehničko osoblje: najviše 5
- Redari-zaštitari: u pravilu do 5
- Vozilo hitne pomoći ili zamjensko vozilo: najviše 3
Predstavnik kluba ili druga osoba uz punomoć, odgovorna je u za provedbu
epidemioloških mjera na utakmicama. Ta osoba mora obvezno prisustvovati službenom
sastanku prije utakmice te tijekom utakmice u svakom trenutku biti dostupna delegatu
utakmice
Članak 41.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor Nogometnog saveza Županije
splitsko-dalmatinske.
Članak 42.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu Nogometnog
saveza Županije splitsko-dalmatinske.

Predsjednik:
Marko Erceg, izv.prof.dr.sc.
Broj:
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