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Kazalo:  

Izvješće Povjerenika IO NSS sa konačnim tablicama: 

    Prstići 

Limači 

Juniori 

Veterani A liga 

Veterani B liga 

Čestitamo pobjednicima Kupa NSS momčadima : 

 

Juniora NK SAMOBOR 

i Seniorima NK SAVE Strmec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajnik NS SAMOBOR 

Mijo     Noršić        s.r. 
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Izdaje:NSZŽ Nogometno Središte Samobor  Hebrangova 45    10430 SAMOBOR 

Žiro račun :SAMOBORSKA BANKA NS SAMOBOR 2403009-1120004732 

 telefon/fax 01-336-1111,Gsm 098-325-111 

Urednik :Mijo Noršić  * Tisak *Nogometno Središte Samobor 
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kazalo: 

 

IZVJEŠĆE POVJERENIKA ZA NATJECANJE I ŽNL ZAPAD 

Natjecateljska godina 2007/2008 

Prstići Limači Pioniri Juniori Veterani 
 

 

Povjerenik 

Mijo     Noršić        s.r. 
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NSZŽ-NS SAMOBOR 

Povjerenik I ŽNL ZAPAD Prstići Limači  Juniori Veterani 

Samobor 14.06.2008. 

IZVJEŠĆE Komisiji za natjecanje NSZŽ 

          IO NS Samobor     

  

Uvod: 

 U sezoni 2007./2008. NS Samobor organiziralo je ligaško natjecanje Prstića sa 7 momčadi u 

trokružnom sustavu  a natjecanje limača sa 11 momčadi u 2 kružnom sustavu.Pionirsko natjecanje 4 momčadi 

organizirano je prema Sporazumu sa NS JASTREBARSKO  u kojem je sjedište vođenja za  4 momčadi sa 

područka NSS. 

 Natjecanje Juniora organizirano je u 3 kružnom sustavu  u kojem sudjeluje 7 momčadi. 

 Natjecanje veterana 16 momčadi organizirano je u 2 skupina po 8 momčadi  dvokružno a završnica će 

biti u dvije skupine po 4 prvoplasirane momčadi iz svake skupine dvokružno svaki sa svakim s time da se iz 

prvoga dijela prenose bodovi osvojeni  s klubovima koji su se našli u skupini iz prvog dijela. 

U B ligi će nastupiti momčadi koje su se u prvome dijelu plasirale od 5-8 mjesta sa istim načinom prenošenja 

bodova. 

Prstići. 

Izvješće za natjecanja prstića u natjecateljskoj godini 2007./2008. za odigrano 21 kola koje se odvijalo 

se prema kalendaru  i rasporedu. U 21 kola  7 momčadi odigrane jsu sve 54 utakmice i sa svih postoje 

zapisnici.Izuzetno kvaltitetno natjecanje organizirano i provedeno od strane rukovodstva i klubova. 

Utakmice su odigrane na travnatim terenima u najboljim mogućim uvjetima na svim utakmicama bili 

su nazočne službene osobe.Ponašanje igrača predstavnika i gledatelja reprezentativno je za razvoj nogometa. 

Svi sudionici bili su sigurni u dolasku i odlasku sa utakmica iako nije bilo redara.Na utakmicama nijhe 

bilo liječnika ali uvijek je bilo osigurano dežurno vozilo.Natjecanje bez incidenata  regularno bez nepravilnog 

nastupa na svim utakmicama.Da bi se postigla apsolutna  regularnost trebali bi uvesti licenciranje igrača za 

momčadi koje s  

isto kategorijom nastupa u natjecanju NSZŽ. 

Suđenje na utakmicama proteklo je na obostrano zadovoljstvo klubova i sudaca.  

Suradnja među klubovima bila je maksimalna kod pomicanja vremena odigravanja utakmica.Klubovi 

jedino nisu izvršili svoje financijske odredbe prema NSS.Jedni hendikep što je manji broj momčadi od 

očekivanog jer smo prethodne godine u natjecanju imali 10. momčadi, i da ih barem 2 ili 3 više bilo bi 

izuzetno kvaliteno natjecanje u kojem se dosljedno poštuju Propoziciji i pravo nastupa igrača po godištima.Na 

koncu i iz konačne tablice vidljiv je rad s mladeži.Pobjedniku lige  momčadi NK SAVE iskrene čestitke na 

osvojenom prvom mjestu  a kao povjerenik uručio sam i pehar  i medalje kao i nagradu na  posljednjoj 

prvenstvenoj utakmici. 
 

                         

     T A B L I C A  

    

     1. SAVA                 18    13   2   3  101-37       41 

 

     2. SAMOBOR              18    13   0   5   85-38       39 

     3. ZRINSKI TEHNOVENT    18    11   2   5   58-22       35 

     4. SLOGA                18     9   2   7   69-50       29 

     5. BESTOVJE             18     8   1   9   47-59       25 

     6. SLOGA-SUZA           18     3   2  13   28-68       11 

     7. BREGANA              18     1   1  16   12-126       4 

 

Limači. 

 

Izvješće za natjecanja limača u natjecateljskoj godini 2007./2008. za odigranih22 kola koje se odvijalo 

se prema kalendaru  i rasporedu. U 22 kola 11 momčadi odigralo je svih 90 utakmica kao i 11 utakmica koje 

su van konkurencije odigrali limači SLOGA Brezje i sa svih postoje zapisnici.Izuzetno kvaltitetno natjecanje 

organizirano i provedeno od strane rukovodstva i klubova. 

Utakmice su odigrane na travnatim terenima u najboljim mogućim uvjetima na svim utakmicama bili 

su nazočni treneri i predstavnici.Ponašanje igrač predstavnika igledatelja reprezentativno je za razvoj 

nogometa. 



Svi sudionici bili su sigurni u dolasku i odlasku sa utakmica iako nije bilo redara.Na utakmicama nijhe 

bilo liječnika ali uvijek je bilo osigurano dežurno vozilo.Natjecanje bez incidenata  regularno bez nepravilnog 

nastupa na svim utakmicama. 

Suđenje na utakmicama proteklo je na obostrano zadovoljstvo klubova i sudaca.  

Suradnja među klubovima bila je maksimalna kod pomicanja vremena odigravanja utakmica no 

međutim neki klubovi su u tome pretjerali mogli bi se reći čak i kalkulirali sa natjecanjem. 

.Ovo je optimalno natjecanje sa 12 momčadi koliko ih očekujemo u idućem natjecanju 

Izuzetno kvaliteno natjecanje u kojem se dosljedno poštuju Propoziciji i pravo nastupa igrača po godištima. 

Čak  je prvak riješen dodatnom tablicom međusobnim omjerom rezultata a do zadnje utakmice nije se 

znao prvak što daje draž natjecanju ali  ponašanje voditelja i gledatelja tj roditelja na nekim utakmicama je za 

svaku osudu kada natjecanje se narušava nešportskim ponašanjem. 

Prvaku su  na prijateljskoj utakmici u nedelju 15.06.2008. uručeni pehar medalje i nagrade.Ono što 

sam naglasio kod prstića  kao evidentni utjecaj na regularnost jest nastup limača NK SAMOBOR po 

sadašnjim uvjetima u idućem natjecanju IO NSS ne bi smio dopustiti tj trebali bi decidirano i u propzicije 

ugraditi i obvezu licenciranja igrača za natjecanje ili jednostacvno ne dozvoliti natjecanje sa istom 

kategorijom u 2 lige u NSZŽ i NSS.   

                             

 
   T A B L I C A  

    

     1. SAVA                 20    13   6   1   64-26       45 

     

 2. BREGANA              20    14   3   3   78-38       45 

     3. BESTOVJE             20    13   5   2  101-31       44 

     4. ZRINSKI TEHNOVENT    20    13   3   4   75-30       42 

     5. KLOKOČEVAC           20    10   4   6   58-51       34 

     6. SAMOBOR              20    10   3   7   59-41       33 

     7. GALGOVO              20     8   2  10   37-59       26 

     8. TOP                  20     8   1  11   45-72       25 

     9. NOVAKI               20     3   1  16   30-74       10 

    10. SAMOBORSKI OTOK      20     2   0  18   33-95        6 

    11. RAKITJE              20     1   2  17   16-79        5 

 

Pioniri: 

I ŽNL ZAPAD natjecateljska godina 2007/2008 Pioniri  bili su u natjecanju zajedno sa 

klubovima NS JASTREBARSKO sa rukovodostvom iz tog središta. 
 

 

Juniori: 

Izvješće za natjecanja juniora natjecateljskoj godini 2007./2008. za odigranih 21 kolo koje se odvijalo 

se prema kalendaru  i rasporedu. 

.Izuzetno kvaltitetno natjecanje organizirano i provedeno od strane rukovodstva i klubova. 

Utakmice su odigrane na travnatim terenima u najboljim mogućim uvjetima na svim utakmicama bile 

su nazočne službene osobe.Ponašanje igrač predstavnika igledatelja reprezentativno je za razvoj nogometa. 

Svi sudionici bili su sigurni u dolasku i odlasku sa utakmica iako nije bilo redara.Na utakmicama nijhe 

bilo liječnika ali uvijek je bilo osigurano dežurno vozilo.Natjecanje bez incidenata  regularno bez nepravilnog 

nastupa na svim utakmicama. 

Suđenje na utakmicama proteklo je na obostrano zadovoljstvo klubova i sudaca.  

Suradnja među klubovima bila je maksimalna .Jedini hendikep što je manji broj momčadi od 

očekivanog jer smo prethodne godine u natjecanju imali  9. momčadi, i da ih barem 2 ili 3 više bilo bi 

izuzetno kvaliteno natjecanje a za naglasiti je da se dosljedno poštuju Propoziciji i pravo nastupa igrača po 

godištima.Tovo natjecanje također bi trebalo spojiti sa klubovima iz NS Jastrebarsko 

 Natjecanje se odvijalo na travnatim terenima i  adekvatnim športskim objektima.Na vim utakmicama 

bil isu nazočnoi treneri i predstavnici klubova a što se discipline igrača  tiče mislim  je u granicama prijašnjig 

godina.Komparativno više nego prošle ali manje od pretprošle godine.Redari su na svim utakmicama dobro 

obavili  zadaću a uvijek je bio i dežurni vozač na utakmicama.Težih povreda u ovome natjecanju nije bilo.  

 Spajanjem lige sa NS Jastrebarsko mislim da bi ligu učinilo daleko ineteresantnijom. 
                                

 

 



T A B L I C A  

    

     1. BESTOVJE             18    14   2   2   69-24       44 

     2. SLOGA                18    11   4   3   50-22       37 

     3. GALGOVO              18    10   4   4   51-27       34 

     4. SLOGA-SUZA           18     7   4   7   44-39       25 

     5. NOVAKI               18     4   3  11   43-87       15 

     6. RAKITJE              18     3   4  11   24-31       13 

     7. SAMOBORSKI OTOK      18     2   3  13   23-74        9 

 

 Pobjedniku lige također je u zadnjem kolu uručen pehar medalje i nagrade. 

 

Veterani: 

 

Izvješće za natjecanja veterana u natjecateljskoj godini 2007./2008. za odigranih 9 kola koje se 

odvijalo se prema kalendaru  i rasporedu.Sporazumno su neke utakmice odigrane u drugim terminima ali to 

nije narušavalo regularnost. 

 U prvome dijelu oidranom dvokružno odigrane su sve utakmice u dvije skupine.Nakon prvog dijela 

uskupinama po 4 prvoplasirane momčadi ušle su prvu A ligu i prenijeli rezultate iz prvog dijela međusobnih 

susreta kao i momčadi od 5-8 mjesta koji su formirali B ligu. 

U toj završnici odigrano je u svakoj ligi po 8 kola dvokružno svak isa svakim s momčadima s kojima 

se nisu sreli u grupi. 

Utakmice su odigrane na travnatim terenima u najboljim mogućim uvjetima na svim utakmicama bili 

su nazočni treneri i predstavnici.Ponašanje igrač predstavnika igledatelja reprezentativno je za razvoj 

nogometa.Korektno natjecanje osim jednog sporadičnog prekida utakmice Rakitje Klokočevac koja prekinuta 

nesmotrenošću dvojice igrača Rakitja u pokušaju napada na suca.U doigravanju je zabilježen nepravilan 

nastup igrača u momčadi NK SAVA Medsave i ta utakmica je registrirana 3:0 p.f u korist momčadi Rakov 

Potok. 

Svi sudionici bili su sigurni u dolasku i odlasku sa utakmica iako nije bilo redara.Na utakmicama nije 

bilo liječnika ali uvijek je bilo osigurano dežurno vozilo.Natjecanje bez incidenata  regularno bez nepravilnog 

nastupa na svim utakmicama. 

Suđenje na utakmicama proteklo je na obostrano zadovoljstvo klubova i sudaca.  

Suradnja među klubovima bila je maksimalna kod pomicanja vremena odigravanja utakmica.Samo 

neki klubovi nisu izvršili svoje financijske odredbe prema NSS. 

Ponašanje  ostalih sudionika u natjecanju odstupa od športskih fernesa jer ima previše verbalnih 

napada na sudionike  i na službene osobe . 

.Isto tako doprinos neprimjerenom ponašanju igrača i odnos sudaca prema obvezama i nepoštivanju 

Propozicija jer nakon zastare saznalo se da je na utakmicama bilo opomenutih i isključenih igrača koje 

predstavnici i suci nisu upisali u zapisnik a predstavnici kod upisivanja strijelaca u zapisnik ne vrše svoju 

obvezu kontrole tako da se reklamacije naknadno ne mogu uvažiti. 

Čestitke pobjedniku NK SAMOBOR.  

                                A LIGA   

T A B L I C A  

    

     1. SAMOBOR              14    12   2   0   53-11       38 

     2. SAVA                 14    10   2   2   43-15       32 

     3. SAMOBORSKI OTOK      14     7   1   6   39-34       22 

     4. ZRINSKI TEHNOVENT    14     6   3   5   44-22       21 

     5. SLOGA                14     4   4   6   30-32       16 

     6. BESTOVJE             14     5   1   8   26-56       16 

     7. BREGANA              14     4   1   9   23-45       13 

     8. KLOKOČEVAC           14     0   2  12   16-59        2 

 

 

 

 



 

 

B LIGA   

 T A B L I C A 

                           

     1. ŠD KLADJE            14    10   1   3   42-17       31 

     2. SAVA/M/              14     9   2   3   34-18       29 

 

     3. RAKITJE              14     9   1   4   40-26       28 

     4. MLADOST              14     7   5   2   34-13       26 

     5. RNK SKAUT            14     4   4   6   30-35       16 

     6. NOVAKI               14     3   2   9   22-41       11 

     7. RNK RAKOV POTOK      14     3   1  10   17-43       10 

     8. KONŠČICA             14     2   2  10   17-43        8 

 

 

 

 

KUP NSS 

 

U kupu su sudjelovale sve momčadi pionira juniora i seniora.Pobjednicima jsu predstavnici NSS 

uručili pehare medalje i nagrade. 

Neki klubovi su ozbiljno shvatili ovo natjecanje a neki su jednostavno profanirali i u vrijeme 

odigravanja finala kupa tradicionalno na dan 22.05. organizirali turnire.Kratko rečeno više nego nekorektno. 
U kupu uz nekoliko iznenađenja ipak očekivani rasplet polufinalista i finalista. 

Što govori da  i uovome natjecanju klubovi sa velikom serioznoću sudjelovali u 

natjecanju što nas osobito veseli. 

Rezultati finala: 

Pioniri Farkaševac ZRINSKI TEHNOVENT SAMOBOR  0: 2 

Juniori Farkaševac Zrinski Tehnovent SAMOBOR  0 :2 

Seniori Strmec     SAVA              STUPNIK  3 :0   

  ZAKLJUČAK: 

Nameće se zaključak na su sva natjecanja u NSS organizirana i provedena 

dosljedno renomeu NSS a rezultati su samo mjerilo rada  klubova i trenera u tim 

sredinama i veseli nas što je uspjeh dispeziran u velikom broju klubova  

nevezano na rang natjecanja seniorskih mimčadi.   

 

 

I na kraju želim se zahvaliti IO NSZŽ Komisiji za natjecanje NSZŽ  i IO NSS koji su mi dali 

povjerenje za obavljanje ovako odogovorne dužnosti i isto tako moram se zahvaliti svim suradnicima u  

NSZŽ Tajniku  tehničkom tajniku NSZŽ  instruktoru NSZŽ  kao  povjereniku za suđenje kao  i disciplinskom 

sucu  NS Samobor da smo na ovako kvalitetan apsolvirali ovo natjecanje kao i svim klubovima  i službenim 

osobama koji su svojim radom zannjem ponašanjem doprinjeli našoj uspješnosti. 

 

Nadam se da  ovo izvješće i  kvalitativno i kvantitativno zadovoljava Komisiju za natjecanje 

IO NSZŽ, IO NSZŽ, IO NSS kojima se zahvaljujem na suradnji i kvalitetnim sugestijama da su ova 

natjecanja kvalitetno započela i kvalitetno završila.  

 

 

Povjerenik I ŽNL ZAPAD  Prstići Limači  Juniori  i Veterani  

 

Mijo Noršić v.r. 

 


