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Propozicije natjecanja za natjecateljsku sezonu 2015/2016
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e-mail: nszz.zadar@zd.t-com.hr, www: nszz-zadar.hr
Temeljem čl 38. Statuta Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije na sjednici održanoj
03.07.2015., donosi sljdeću odluku o:

PROPOZICIJE NATJECANJA LIGA VETERANA
Članak 1.
Sudionici LIGE VETRANA sve ekipe koje se prijava na osnovu prijave za natjecateljsku sezonu 2015/2016.

Članak 2.
Ligu vodi Izvršni odbor i tajništvo Udruženja veterana saveza putem povjerenika lige i svojih komisija. Povjerenik lige
registrira utakmice u prvom stupnju.

Članak 3.
Izvršni odbor donosi kalendar natjecanja sa satnicom. Natjecanje se odvija u dvije nogometne sezone, jesen i proljeće
po dvostrukom bod sustavu. Izvučeni brojevi momčadi služe kao osnova za određivanje parova po kolima primjenom
Bergerovih tablica.

Članak 4.
Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na igralištima koja su registrirana od nadležnog nogometnog tijela Saveza i
koja odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima. Svaka momčad mora
prijaviti domaće igralište prije početka natjecanja, a svaku eventualnu promjenu istog, potrebno je pismeno dostaviti u
Tajništvo najkasnije 8 (osam) dana prije odigravanja utakmice.

Članak 5.
Utakmica se igra 2x40 minuta, ukupno 80 minuta s poluvremenom od 5-10 minuta za odmor igrača.

Članak 6.
Na utakmici mogu nastupiti samo igrači koji su prije utakmice upisani u zapisnik. Svi koji su upisani u zapisnik utakmice
vode se kao da su i nastupili na toj utakmici. Voditelji momčadi dužni su 30 minuta prije početka utakmice predati
delegatu spisak igrača za zapisnik s naglašenim igračima koji započinju utakmicu te predati i športske iskaznice igrača
koji se upisuju u zapisnik.

Članak 7.
Pravo nastupa imaju svi igrač rođeni do 15.06.1983. godine. i stariji.

Članak 8.
Pravo nastupa na prvenstvenoj utakmici imaju samo uredno registrirani igrači s uplaćenom članarinom za tekuću
natjecateljsku sezonu te izvršenim i upisanim liječničkim pregledom koji vrijedi 6 (šest) mjeseci. Registracije klubova i
igrača vrše se u COMET sustavu prema Pravilniku o registraciji klubova i igrača HNS-a.

Članak 9.
Momčad koja je povrijedila navode iz članka 6. ili 7. ovih Propozicija gubi utakmicu rezultatom 3:0 (pf), a protiv iste
pokreće se i disciplinski postupak.

Članak 10.
Organizaciju utakmice provodi momčad domaćina koja je dužna:
 Pripremiti igralište u duhu PNI.
 Osigurati svlačionicu s hladnom i toplom vodom za gostujuću momčad i suce.
 Osigurati uvjete delegatu utakmice za pisanje zapisnika
 Isplatiti po nalogu sucima i delegatu takse i putne troškove
 Original zapisnika uzima delegat utakmice koji isti dostavlja u tajništvo Udruženja.
 Odmah poslije odigrane utakmice ili najkasnije drugi dan do 9 sati, javiti povjereniku lige rezultat odigrane
utakmice s ostalim podacima..
Momčadi moraju nastupiti u jednoobraznoj športskoj opremi s vidljivo istaknutim brojevima na leđima.
Za neispunjenje gornjih obaveza, momčad će snositi disciplinske sankcije.
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Članak 11.
Suce za sve utakmice delegira Povjerenik za suđenje Sudačkog odbora NSZŽ-a.
Odgode radi nedolaska delegiranog suca nema.

Članak 12.
Ako se utakmica ne može odigrati u zadanom terminu prema kalendaru natjecanja iz opravdanih razloga, predstavnici
momčadi dogovorit će odmah neki drugi termin unutar 14 dana, te o tome pismenim putem izvjestiti tajništvo i
povjerenika lige. Ukoliko se ista utakmica ne odigra u roku 14 dana, odluku o terminu odigravanja donosi povjerenik
lige.

Članak 13.
Prvak lige veterana stječe pravo nastupa na veteranskom Prvenstvu Hrvatske za 2016. godinu.

Članak 14.
Redoslijed momčadi utvrđuje se ukupnim brojem bodova, a ako je on isti odlučuje razlika danih i primljenih golova. U
slučaju da je ta razlika ista, odlučuje veći broj danih golova, a ukoliko je i to isto, momčadi dijele mjesta koja im
pripadaju. Ukoliko se radi o prva tri mjesta ili mjestima za ispadanje iz lige, u slučaju jednakog broja bodova, plasman
se utvrđuje na osnovu dodatne tablice sastavljene od međusobnih rezultata momčadi koje su u igri za ta mjesta s istim
brojem bodova. Plasman na dodatnoj tablici utvrđuje se većim brojem bodova, zatim razlikom danih i primljenih golova,
zatim veći broj postignutih golova u gostima (kada su u kombinaciji dva kluba) odnosno veći broj postignutih golova
(kada su u kombinaciji tri ili više klubova). Ukoliko se ovim načinom ne može utvrditi konačni plasman onda će se
odigrati nove međusobne utakmice zainteresiranih klubova na neutralnom terenu ili ako se klubovi usuglase, pobjednik
se može dobiti ždrijebom. Sustav bodovanja identičan je sustavu u ostalim rangovima natjecanja u HNS-u i NSZŽ-u.
Članak 15.
Svaka momčad ima pravo žalbe na odigranu utakmicu. Žalba se mora uložiti pismeno u roku od dva (2) dana s
uplaćenom novčanom taksom u visini od 400,00 kuna. Ukoliko se žalba usvoji, taksa se vraća. Žalbu u prvom stupnju
rješava Povjerenik lige, koji mora donijeti odluku o žalbi unutar četrnaest (14) dana od podnošenja iste te o ishodu
izvijestiti sve zainteresirane strane. Neblagovremene ili netaksirane žalbe biti će odbačene. Pri ocjeni blagovremenosti
žalbe uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma, datum na telefaks potvrdi o poslanoj žalbi ili
datum na novčanoj uplatnici.
Žalbe na odluke Povjerenika lige ili Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe saveza u roku od osam (8) dana
od uručenja ili objave odluke u prvom stupnju. Takva žalba također mora biti u tom roku i taksirana u iznosu od 800,00
kuna. Odluka Komisije za žalbe mora biti donijeta u roku od četrnaest (14) dana i ona je konačna.

Članak 16.
U zapisnik se može prijaviti najviše 20 igrača.

Članak 17.
Sve što nije obuhvaćeno ovim propozicijama vrijede odredbe iz Pravilnika o natjecanju HNS-a i saveza.

Članak 18.
Tumačenje ovih Propozicija isključivo je u nadležnosti Izvršni odbor saveza.

Broj: 45D-07/2015
Zadar, 03.07.2015.

Predsjednik
Reno Sinovčić
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