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Izvršni odbor na prijedlog Natjecateljske komisije Nogometnog saveza Zadarske županije, temeljem
članaka 44 na svojoj 19. sjednici održanoj 29. kolovoza 2022. godine donosi je

Osnove natjecanja veteranskog nogometa Hrvatskog nogometnog saveza
Članak 1.
Komisija za veteranski nogomet Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza (u daljem tekstu
Komisija), koordinator je natjecanja veteranskog nogometa u Hrvatskoj. Komisija organizira završna
prvenstva (turnirski) u nogometu i malom nogometu, na kojima se prvaci i(li) predstavnici pojedinih
županijskih nogometnih saveza (u daljem tekstu ŽNS), natječu za prvaka Hrvatske u određenoj
natjecateljskoj godini. Komisija određuje Uvjete i Propozicije natjecanja svakog pojedinog prvenstva,
sukladno prijavama momčadi za isto.
Članak 2.
Svi ŽNS-i u kojima se odvija natjecanje trebaju provoditi natjecanje u skladu s ovim Osnovama, a za
sve što njima nije obuhvaćeno vrijede propisi HNS-a i ŽNS-a.
Članak 3.
ŽNS-i trebaju izabrati svoju komisiju za veteranski nogomet, koja rukovodi natjecanjima veteranskog
nogometa u pojedinom ŽNS-u i predlaže tijela natjecanja izvršnom odboru pojedinog ŽNS-a, sukladno
Statutu (Povjerenik za natjecanje, Povjerenik za suđenje, Disciplinski sudac, Komisija za žalbe…).
Članak 4.
Prvenstvo se u svim ŽNS-ima u pravilu odvija po dvostrukom bod sustavu u dva dijela (jesen/proljeće),
a samo vrijeme održavanja tijekom godine, određuju nadležna natjecateljska tijela. Natjecanje treba
organizirati sukladno broju prijavljenih klubova, ali niti jedna liga ne može brojiti više od 16 klubova.
Svaki ŽNS odlučuje o broju rangova natjecanja na svom području. ŽNS-i koji zbog manjeg broja
klubova ili iz razloga nemogućnosti odigravanja natjecanja, zbog većih udaljenosti između klubova
sudionika, mogu natjecanje organizirati i turnirskim načinom (jedan turnir ili više njih). Susjednim
ŽNS-ima dopušteno je i organiziranje međužupanijske lige, ako je to jedini način da se klubovi unutar
određenog ŽNS-a uključe u natjecanje veterana. U tom slučaju ŽNS-i čiji klubovi igraju u tako
organiziranoj ligi, dogovaraju sve detalje oko provođenja natjecanja, u skladu s ovim Osnovama i
propisima HNS-a.
Članak 5.
Prvenstvenu utakmicu veterana mogu igrati samo igrači, koji su uredno registrirani sukladno
Pravilniku o statusu igrača i registracijama HNS-a.
Članak 6.
Za nastup na prvenstvenoj utakmici svaki igrač mora imati športsku iskaznicu te liječnički pregled koji
vrijedi 6 (šest) mjeseci i upisan je u COMET sustav HNS-a.
Članak 7.
Prvenstvene utakmica veterana igraju se na registriranim nogometnim igralištima od strane ŽNS-a s
dimenzijama, koje odgovaraju natjecanjima županijskog ranga za seniore. Prvenstvene utakmice
veterana igraju se 2x40 minuta, s pauzom u poluvremenu 5-10 minuta. Preporučeni dan za
odigravanje veteranskih utakmica, što je ujedno i 50-godišnja tradicija, je ponedjeljak, ali pravo je
ŽNS-a da natjecanje organizira i drugim danima.
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Članak 8.
Prije prvenstvene utakmice, domaćin je dužan pripremiti igralište prema Pravilima nogometne igre i
propisima HNS-a..
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