Temeljem članka 12. alineja 3. Pravilnika NS Samobor, čl. 9 Pravilnika o nogometnim natjecanjima Hrvatskog
nogometnog saveza i Odluke o sustavu natjecanja Nogometnog saveza Zagrebačke županije, Izvršni odbor NSS na
svojoj 17. sjednici održanoj dana 16. 08.2016. godine donio je:

PROPOZICIJE NATJECANJA
I ŽNL ZAPAD PIONIRI ZA SEZONU 2016/2017.

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Na temelju Odluke o sustavu natjecanja NSZŽ,i odluke o organizaciji NOGOMETNIH SREDIŠTA
Natjecanje PIONIRA se odvija u dvije grupe („A“ grupa sa 7 klubova trokružno i „B“ grupa sa 10 klubova
dvokružno ) a samo pobjednici razigravaju u dvije utakmice za prvaka.
Natjecanje Prstića i Limača odvija se dvokružno u jednoj ligi po 14 momčadi.
Natjecanje veterana odvija se u dvije lige 1.liga sa 10 momčadi dvokružno i 2.liga sa 6 momčadi četvero
kružno.
Sastav klubova utvrñen je Odlukom o sustavu natjecanja te prijedlogom povjerenika:
PIONIRI GRUPA A
DINAMO Jakovlje PUŠĆA Pušća Donja MLADOST Luka ZAPREŠIĆ Zaprešić VRH Kraljev Vrh SAVA Drenje
MLADOST Kraj Donji
PIONIRI GRUPA B
RAKOV POTOK Rakov Potok GALGOVO Galgovo KLOKOČEVAC Klokočevac NOVAKI Novaki KRAŠIĆ
Krašić SLOGA SUZA OrešjeKUPINEC Kupinec MLADOST Klinča Sela DINAMO Okić HNK TIGAR RAKITJE
Rakitje a sastavni su dio propozicija.
Članak 2.
Natjecanje organizira Izvršni Odbor NSS vodi ga povjerenik Nogometnog središta prema Odluci IO NSZŽ-a putem
tijela za natjecanje.
Članak 3.
Klubovi koji se natječu u I ŽNL ZAPAD Pioniri ne napreduju u viši rang .
Članak 4.
Za svaku natjecateljsku sezonu Izvršni odbor NSS imenuje tijela za voñenje natjecanja.
Članak 5.
Ukoliko jedna momčad u jednoj natjecateljskoj sezoni neopravdano ne nastupi na dvije prvenstvene utakmice,
prestaje joj pravo daljnjeg natjecanja u I ŽNL i prosljeñuje se u disciplinski postupak.
Članak 6.
Klubovi su obavezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanjima, koja se organiziraju na području NSSŽ po
odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS.Uz prvenstvo kup igraju i Pioniri.

II UVJETI ZA ORGANIZIRANJE NATJECANJA

Članak 7.
Natjecanje se provodi po dvostrukom bod sustavu ako liga broji 10 i više momčadi prema utvrñenom kalendaru
natjecanja kroz dvije polu sezone „svaki sa svakim“ jednom kao domaćin jednom kao gost, odnosno trostrukom bod
sustavom ako liga broji manje od 10 momčadi i čeverostrukom bod sutavu ako liga ima 6 i manje momčadi.

Članak 8.
Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor NSS, a raspored utakmica utvrñuje Povjerenik za natjecanje najkasnije 20
dana prije početka natjecanja.
Članak 9.
Utakmice se u pravilu odigravaju subotom i nedjeljom a kalendarom natjecanja mogu se utvrditi i redovna kola u
tjednu. U interesu regularnosti dva zadnja kola prvenstva moraju se igrati isti dan i u isto vrijeme.
Članak 10.
Ukoliko klubovi iz opravdanih razloga traže promjenu rasporeda odigravanja utakmica za vrijeme prvenstva (ne
odnosi se na zadnja dva kola), dužni su prethodno postići pismeni dogovor i dostaviti ga na odobrenje povjereniku za
natjecanje, najkasnije 8 dana prije utakmice utvrñene po rasporedu. Klub može zatražiti odgodu odigravanja
utakmice na temelju članka 17. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS.
Članak 11.
Ako se odlukom nadležnog organa zbog dana žalosti, zabrani odigravanje športskih priredbi ili se utakmica ne može
igrati zbog više sile (potres, poplava i sl.), onda se ta utakmica automatski odgaña, a Povjerenik za natjecanje će
odredit novi termin za odigravanje utakmice. Ukoliko do odgode doñe sporazumno mora biti utvrñen novi termin
odigravanja utakmice.Neutvrñivanje novog termina povlači disiplinsku odogovornost.
Članak 12.
Organizaciju utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provoñenje u duhu pravilnika,
odluka i ovih propozicija. Nedovoljno ili površno provedena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku
odgovornost prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Članak 13.
Klub domaćin je obvezan poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica normalno odigra i da se zaštite sve
službene osobe i igrači za vrijeme odigravanja utakmice pa sve do njihovog napuštanja igrališta prijevoznim
sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osigurati:
-odgovarajuću medicinsku službu koja treba biti nazočna na utakmici najmanje 15 minuta prije početka ,te vozilo i
vozača za slučaj prijevoza unesrećenog(na svim utakmicama)
- voditelja osiguranja i najmanje šest redara sa vidnim oznakama
- osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe
- tri ispravne i kvalitetne lopte
- pisaću mašinu (ili računalo), zapisničara i dovoljan broj zapisnika (obrazaca)
- podmirenje troškova službenih osoba
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno prodavanje alkoholnih i ostalih pića u bocama, limenkama i staklenim čašama.
Članak 14.
U natkrivenim kabinama za vrijeme utakmice na klupama mogu sjediti:
- predstavnik kluba ako ima dozvolu za rad (licencu)
- trener i pomoćni trener, ako ima dozvolu za rad (licencu) za voñenje te momčadi
- rezervni igrači u športskoj opremi a koji su upisani u zapisnik utakmice
- medicinska osoba s licencom
- delegat utakmice s iskaznicom
Članak 15.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno nešportsko komentiranje sudačkih odluka iz kabine, kao ni vrijeñanje svojih i
suparničkih igrača.
Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje uzdužnoj crti igrališta radi davanja uputa svojim igračima (1
metar lijevo i 1 metar desno od kabine i 1 metar od uzdužne crte igrališta).

Članak 16.
Isključeni igrač i udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograñeni dio terena.

III DELEGAT UTAKMICE
Članak 17.
Za svaku prvenstvenu utakmicu I ŽNL, Povjerenik za natjecanje odreñuje delegata koji zastupa NSS i ima vrhovni
nadzor na utakmici. Delegat utakmice odreñuje se sa usvojene liste delegata I ŽNL, a po potrebi i sa viših lista, vodeći
računa o ravnomjernom rasporedu delegata u tijeku cijeloga prvenstva.
U slučaju da na utakmicu ne doñe delegat, dužnost delegata obavit će sudac utakmice koji je obavezan obaviti sve
zadaće delegata sukladno PNN HNS-a i Propozicija natjecanja .

Prava i dužnosti delegata su:
- da na utakmicu doñe najmanje 45 minuta prije početka utakmice
- da utvrdi dali predstavnici klubova, treneri i medicinsko osoblje imaju odgovarajuću dozvolu za rad
- da pregleda športske iskaznice i o eventualnim nepravilnostima izvijesti predstavnika kluba
- da utvrdi kako je klub domaćin proveo organizaciju utakmice
- da prije početka utakmice sastavi Zapisnik o utakmici u onom dijelu koji se odnosi na podatke o utakmici,
klubovima, popisu igrača, predstavnicima klubova, trenerima, sucima, osobama osiguranja, te eventualnoj žalbi na
uvjete natjecanja. Bez tako sastavljenog zapisnika utakmica ne može započeti, a po započetoj utakmici nisu
dozvoljene nikakve ispravke zapisnika. Zapisnik o utakmici prije početka utakmice potpisuju oba predstavnika
kluba.
- da u ograñenu dijelu igrališta nazočnost dozvoli samo službenim osobama uvedenim u zapisnik utakmice.
- da po završetku utakmice sa sucem uskladi sve relevantne činjenice o utakmici, te ih unese u Zapisnik o utakmici i u
Izvještaj o utakmici (koje potpisuju predstavnici klubova, sudac i delegat) te da ocijeni suce utakmice na posebnom
obrascu o kontroli suñenja i istu priloži uz zapisnik utakmice koji zajedno sa izvještajem o suñenju i svim prilozima
dostavlja u roku 24 sata povjereniku za natjecanje.
-ili ostale zadaće koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje
Delegat koji učini odreñene propuste, bit će privremeno izostavljen od delegiranja, a u težim slučajevima biti će protiv
njega pokrenut disciplinski postupak.
Delegat će prije početka utakmice održati sastanak s predstavnicima klubova, sucima i rukovoditeljem osiguranja u
vezi organizacije utakmice. Delegat je obavezan odmah nakon odigrane utakmice obavjestiti Povjerenika za
natjecanje o rezultatu i eventualno spornim situacijama. Takoñer delegat je obavezan Povjereniku za natjecanje
dostaviti i dopunsko izvješće ako je došlo do povrede PNI, težih propusta u organizaciji utakmice ili drugih spornih
situacija.
Članak 18.
Član vodstva natjecanja ne može biti na listi delegata za stupanj natjecanja u kojem obavlja tu dužnost, te osobe koje
pretežno obnašaju dužnost nadzora u sudačkoj organizaciji na području NSZŽ.
IV SUCI
Članak 19.
Utakmice I ŽNL mogu suditi suci sa liste I ŽNL, a prema potrebi i sa viših i nižih lista. Za sve prvenstvene utakmice
suce, odreñuje povjerenik za suñenje. Suci su dužni doći na utakmicu 45 minuta prije početka utakmice.

V TRENERI
Članak 20.
Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama ako ima dozvolu za rad (licencu) u odreñenom
klubu. Za voñenje seniorske momčadi trener mora imati zvanje trener-C nogometa a za svaku momčad klub je dužan
licencirati trenera.
Treneru koji nema dozvolu za rad, delegat utakmice neće dozvoliti ulazak u ograñeni dio igrališta.

VI PREDSTAVNIK KLUBA

Članak 21.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici, a što dokazuje dozvolom za rad (licencom)
koja je izdana od vodstva natjecanja za tu natjecateljsku godinu.
Prava i dužnosti predstavnika kluba:
- da se javi delegatu i sucima najkasnije 45 minuta prije početka utakmice
- da delegatu preda popis svih službenih osoba na utakmici, licence predstavnika kluba i trenera, te sastav momčadi sa
športskim iskaznicama igrača
- da prije početka utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika, te svojim potpisom potvrdi sastav momčadi
- da sudjeluje u utvrñivanju identiteta igrača i ispravnosti športskih iskaznica
- da brine o pristojnom ponašanju igrača i službenih osoba za vrijeme trajanja utakmice
- da po završetku utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika i izvještaja delegata kojeg i potpisuje
Predstavnik kluba domaćina dužan je za vrijeme utakmice biti u blizini delegata, radi eventualnog pružanja pomoći u
otklanjanju nedostataka koji su smetnja normalnom odigravanju utakmice.
Za svaku momčad klub je dužan licencirati najmanje dva predstavnika kluba.

VII ZAPISNIK UTAKMICE

Članak 22.
Za sve prvenstvene utakmice obavezno se sastavlja zapisnik. Zapisnik sastavlja delegat utakmice, a gdje nema
delegata, sudac utakmice. Zapisnik se sastavlja u četiri primjerka: po jedan svakom klubu , a dva delegatu koji ih
proslijeñuje Povjereniku za natjecanje.
Ako se u podacima unesenim u zapisnik utvrdi greška, Povjerenik za natjecanje će u skladu s PNN-a (čl.30) izvršiti
ispravak tako da zapisnik odgovara činjeničnom stanju.
VIII IGRAČI

Članak 23.
Svi klubovi I ŽNL obvezni su igrati sa svojom najboljom momčadi. Utakmica može započeti ako jedna momčad
nastupi sa najmanje sedam igrača. Ako za vrijeme igre jedna momčad ostane sa manje od sedam igrača, sudac je
dužan zaustaviti igru čekati 5 minuta te tada prekinuti utakmicu.
Na prvenstvenim utakmicama I ŽNL može se tijekom igre zamijeniti najviše do sedam (7) igrača u svakoj momčadi.
Zamjena se vrši samo sa igračima koji su upisani u zapisnik utakmice.Veterani mogu imati neograničeni broj izmjena
u prekidu igre.
Članak 24.
Nastup igrača po uzrastima utvrñen je člankom 49. PNN HNS-a. svaki igrač mora imati važeći liječnički pregled
upisan u športskoj iskaznici i potvrñen od liječnika. Igrač bez važećeg liječničkog pregleda ne može nastupiti (čl. 54
PNN HNS-a).
Liječnički pregled važi šest (6) mjeseci od dana pregleda igrača koji mora biti upisan u športsku iskaznicu.

IX UVJETI NATJECANJA

Članak 25.

PIONIRI,
Klub koji se natječe u I ŽNL mora ispunjavati slijedeće uvijete:
- posjedovati kvalitetan travnati teren za igru dužine 90 metara, širine 45 metara, ograñen ogradom minimalne visine
jednog metra udaljenom od uzdužne linije 2 metra , a od poprečne linije 3 metra.
- dvije prostorije za presvlaćenje gostujuće i domaće momčadi sa osiguranim tuševima i toplom vodom
- prostoriju za presvlaćenje sudaca sa osiguranim tuševima i toplom vodom.
- prostoriju za pisanje zapisnika
- zaštitne kabine za delegata i pričuvne igrače
Klub mora osigurati novčana sredstva za uredno pripremanje, organiziranje i voñenje svih momčadi u stalnom
natjecanju.
Primjerak zapisnika o obavljenom pregledu terena za igru i službenih prostorija, od komisije za pregled uvjeta
natjecanja, mora biti vidno istaknut u prostoriji za pisanje zapisnika.
Nogometni klub čije igralište ne ispunjava uvjete, po odobrenju IO NSZŽ može svoje utakmice igrati na drugom
igralištu koje te uvijete ispunjava, a nalazi se na području NSZŽ.

X UTVRĐIVANJE PLASMANA I OBNAVLJANJE LIGE
Članak 26.
Svaki klub koji pobijedi osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan bod. Plasman se
utvrñuje prema čl 65. Pravilniku o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Članak 27.
Pobjednici skupina odigravaju 2 utakmice za prvaka.
XI SUSPENZIJA
Članak 28.
Suspendirana momčad, po bilo kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupiti na javnoj
utakmici (prvenstvena, prijateljska, kup), sve dok suspenzija traje.
Isto se odnosi na suspendirane igrače i službene osobe.

XII TIJELA NATJECANJA

Članak 29.
Tijela za provoñenje natjecanja su:
1. Povjerenik za natjecanje
2. Povjerenik za suñenje
3. Disciplinski sudac
Svaki povjerenik ima zamjenika, za slučaj njegove spriječenosti.

Članak 30.
Povjerenik za natjecanje ima slijedeća prava i dužnosti:
- vodi natjecanje na osnovi propozicija i pravilnika koji se primjenjuje u natjecanju
- odreñuje delegate za prvenstvene utakmice u tijeku natjecanja
- registrira rezultate utakmica, te rješava prigovore i žalbe na utakmice u prvom stupnju
- vodi tablicu klubova u natjecanju, donosi konačnu tablicu uspješnosti
- na osnovi utvrñeñih disciplinskih prekršaja podnosi prijave disciplinskom sucu
- prati pojedine prvenstvene utakmice prema vlastitom nahoñenju
- donosi prijedlog uputa za delegate, daje im izravne naputke i objašnjenja, te organizira edukaciju delegata prije
početka prvenstva
-utvrñuje listu uspješnosti delegata
- sudjeluje u izradi prijedloga propozicija i kalendara natjecanja
- podnosi izvješće o svom djelovanju
- obavlja i druge poslove koje mu odredi IO NSS
Članak 31.
Povjerenik za suñenje odreñuje suce s liste verificiranih sudaca, a u dogovoru sa vodstvom natjecanja i sa viših lista.
Ravnomjerno rasporeñuje suce vodeći računa da isti sudac ne sudi dvije utakmice istom klubu zaredom. Predlaže
kontrolu suñenja na prvenstvenim utakmicama.
Po završetku polusezone i prvenstva podnosi izvješće sa listom najuspješnijih sudaca IO NSS.
Članak 32.
Disciplinski sudac rješava i donosi odluke u prvom stupnju o svim prekršajima koje su učinili klubovi, igrači, suci,
delegati i ostali športski djelatnici, a na osnovi Disciplinskog pravilnika HNS-a i kriterija za rad disciplinskog suca.
Najmanje dva puta godišnje, o svojoj djelatnosti podnosi izvješće IO NSS i NSZŽ.
Članak 33.
Nadzor i koordinaciju I ŽNL-e provodi komisija za natjecanje IO NSZŽ.

XIII ŽALBE ZA ODIGRANE UTAKMICE

Članak 34.
O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovi žalbe oštećenog kluba.
Žalba po svakoj osnovi mora se najaviti u roku od dva dana brzojavom, odnosno faksom, a obrazloženje žalbe u dva
primjerka sa dokazom o uplaćenoj taksi dostavlja se u roku od tri dana od dana odigrane utakmice.
Nepravovaljano i nepravovremeno najavljene, nepravovaljano uložene, neobrazložene, netaksirane i nedovoljno
taksirane žalbe bit će odbačene.
Visina takse na žalbe odreñuje Izvršni odbor NSZŽ.
Članak 35.
Žalbe se rješavaju prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Članak 36.
Žalbe iz natjecanja, u prvom stupnju rješava Povjerenik za natjecanje.
Žalba na odluku iz prethodnog stavka podnosi se Komisiji za žalbe IO NSZŽ u roku od osam dana po primitku
pismene odluke.
Odluka Komisije za žalbe je konačna i mora biti donesena u roku od 15 dana.
Članak 37.
Na odluku Komisije za žalbe, klub ima pravo na zaštitu Pravilnika kod IO NSZŽ.

Članak 38.
Žalbe na utakmicu zadnja dva prvenstvena kola, moraju biti riješene u roku od 5 (pet) dana po primitku žalbe.
XIV FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 39.
Klubovi I ŽNL-e podliježu obaveznom plaćanju slijedećih troškova:
- troškove voñenja natjecanja , klubovi podmiruju putem paušala-kotizacije za svaku polusezonu, najkasnije osam
dana prije početka natjecanja.
- delegatu i sucima utakmice, putne troškove odmah po završetku utakmice a naknade (takse) najkasnije četrnaest
dana po odigranoj utakmici
- klubovi plaćaju opomene i isključenja igrača
Sve novčane obaveze klubovi plaćaju neposredno nakon utakmice, preko žiro računa ili na žiro račun Nogometnog
Središta koje vodi natjecanje.
XV NAGRADE
Članak 40.
Prvak I ŽNL u trajno vlasništvo dobiva pehar a igrači medalje za prva 2 mjesta u ligi
XVI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.
Izmjene i dopune ovih Propozicija donose se po istom postupku kao i same Propozicije.

Članak 42.
Za sve što nije predviñeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Pravilnika o nogometnim
natjecanjima HNS-a, te ostali propisi i odluke HNS-a.
Članak 43.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je IO NSS.
Članak 44.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu NSS.
SAMOBOR, 16 kolovoz 2016. godine
PREDSJEDNIK NSS
Stjepan Bašić v.r.

