Na temelju članka 9., 10., 11. i 12. Pravilnika o nogometnim natjecanjima Hrvatskog
nogometnog saveza, Izvršni odbor Nogometnog savez županije istarske, sukladno čl. 39
Statuta, na sjednici održanoj 30.11.2017. godine donosi:
PROPOZICIJE NATJECANJA
ZA KUP NATJECANJE NOGOMETNOG
SAVEZA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA SENIORE u
natjecateljskoj godini 2017/2018
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U natjecanju Kupa Nogometnog saveza županije istarske (u daljnjem tekstu: KUP NSŽI)
sudjeluju registrirani klubovi NSŽI-a koji imaju ustrojenu seniorsku momčad prema
prethodnim prijavama.
Članak 2.
Sve seniorske momčadi klubova 1.HNL, 2.HNL , 3.HNL obvezni su sudjelovati u natjecanju
KUP-a NSŽI-a.
Članak 3.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu. Klub domaćin ne
može mijenjati mjesto odigravanja utakmice, osim u izuzetnim situacijama, ako to odobri
Povjerenik za natjecanje.
Članak 4.
Natjecanje KUP-a NSŽI -a provodi se kroz utakmice 1. kola, 2. kola, među kola, osminu
finala (1/8), četvrt-finale (1/4), polufinale (1/2) i finale.
Kod određivanja domaćinstva uzima se u obzir ukupan broj domaćinstava.
Članak 5.
Momčadi klubova 1. ŽNLI, 2. ŽNLI I 3.ŽNLI su parovi 1. kola i 2. Kola KUP-a NSŽI-a.
Određuju se polu dirigiranim ždrijebom u pravilu po teritorijalnoj pripadnosti klubova
nogometnim središtima. Parovi od 1/8 finala određuju se izvlačenjem (ždrijebanjem) .
Članak 6.
Izvlačenjem (ždrijebanjem) momčadi klubova saveznog ranga natjecanja uključuju se u
natjecanje među kola, obavezno kao gostujuća momčad, protiv ždrijebom momčadi
pobjednika iz 2. kola KUP-a .
POVJERENIK ZA NATJECANJE, DELEGAT I SUCI UTAKMICE
Članak 7.
Natjecanje KUP-a NSŽI-a vodi Povjerenik za natjecanje, koji ujedno određuje delegate.
Suce za kup-utakmice određuje Povjerenik za suđenje.
Članak 8.
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.hnscff.hr)

Delegat, sudac utakmice i službeni predstavnici klubova brinu se o unošenju točnih podataka
u Zapisnik kojeg su obavezni svojeručno potpisati.
Članak 9.
Takse za službene osobe na utakmicama KUP-a NSŽI-a isplaćuju klubovi domaćini, a one
iznose:
- za utakmice 1. i 2. kola takse su istovjetne kao za 3. ŽNL .
- za utakmice među kola, te ostalih kola do kraja natjecanja takse su istovjetne taksama kao
za 1.ŽNL-i
Članak 10.
Sve utakmice KUP-a NSŽI-a igraju se po jednostrukom kup sustavu i pobjednik je momčad
koja u tijeku igre primi manje zgoditaka. Ako nakon završetka igre utakmica završi
neriješeno, pobjednička momčad bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen
uputama međunarodnog BOARDA.
FINALNA UTAKMICA KUP-a NSŽI-a
Članak 11.
Organizaciju finalne utakmice provodi NSŽI.
Članak 12.
Pobjednik finalne utakmice dobiva prijelazni pehar, a u trajno vlasništvo pobjednički
pehar i zlatne medalje, a poraženi u finalnoj utakmici dobiva u trajno vlasništvo
srebrne medalje.
Medalje dobivaju svi igrači obje momčadi koji su sudjelovali u cijelom ciklusu natjecanja
KUP-a.
Službene osobe na finalnoj utakmici dobivaju u trajno vlasništvo spomen-plakete.
Pehare, medalje i spomen-plakete osigurava NSŽI.
Članak 13.
Nagrade i priznanja po završetku finalne utakmice uručuje predsjednik NSŽI-a, a u slučaju
njegove spriječenosti osoba koju on odredi.
Predsjednik NSŽI-a može donijeti odluku da nagrade i priznanja dodjeljuje i dužnosnik
državne i županijske vlasti.
REGISTRACIJA UTAKMICA I ŽALBE
Članak 14.
Sve odigrane utakmice KUP-a NSŽI-a registrira Povjerenik za natjecanje, u roku koji
omogućava normalno odvijanje natjecanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžuje se do
donošenja odluke po žalbi, ali najkasnije do tri (3) dana prije odigravanja slijedećeg kola
KUP-a NSŽI-a.

Članak 15.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju,
doku drugom stupnju žalbe rješava Komisija za žalbe NSŽI-a.
Žalbe po svim osnovama moraju se telefaksom najaviti u roku dva (2) dana od dana
odigravanja utakmice, a dostaviti s obrazloženjem u dva primjerka s dokazom o uplaćenoj
taksi u roku tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu istječe u nedjelju ili na državni blagdan, on se produžava na prvi
slijedeći radni dan.
Članak 16.
Taksa na žalbu u prvom i drugom stupnju iznosi kao na prvenstvenim utakmicama 1. ŽNL.
Taksa se vraća podnositelju žalbe samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Članak 17.
Odluke po svim podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku osam (8) dana od dana
prijema žalbe.
DISCIPLINSKE ODREDBE
Članak 18.
Disciplinski prekršaji igrača, klubova i službenih osoba rješavaju se po odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS-a.
U prvom stupnju nadležan je Disciplinski sudac, odnosno Disciplinska komisija NSŽI-a, a
u drugom stupnju Komisija za žalbe NSŽI-a.
OSTALE ODREDBE
Članak 19.
Pobjednik i finalist natjecanja KUP-a NSŽI-a stječu pravo daljnjeg natjecanja u završnom
dijelu natjecanja za Hrvatski nogometni kup u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza, a
u skladu s Propozicijama završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup.
Članak 20.
Klubovi u natjecanju KUP-a NSŽI-a imaju pravo odgoditi određene utakmice prema
odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima, a u slučaju potrebe pojedinu utakmicu
može odgoditi i Povjerenik za natjecanje, pod uvjetom da odgođene utakmice moraju biti
odigrane najkasnije tri (3) dana prije odigravanja slijedećeg kola natjecanja.
Članak 21.
Na utakmicama KUP-a NSŽI-a može biti zamijenjeni svi pričuvni igrača koji su upisani u
Zapisnik o utakmici.
Na utakmicama KUP-a NSŽI-a dozvoljen je nastup najviše dva (2) igrača strana
državljana.
Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od
kojihje jedno hrvatsko i igrači iz zemalja članica EU.

Članak 22.
Natjecanje KUP-a NSŽI-a odvijat će se po prethodno usvojenom službenom kalendaru
natjecanja NSŽI-a.
Povjerenik za natjecanje može zakazati odigravanje pojedinih utakmica i u drugom terminu,
pod uvjetom da se ne dovodi u pitanje regularnost natjecanja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre,
Pravilnik o nogometnim natjecanjima HNS-a, kao i Propozicije natjecanja Prve, Druge
županijske nogometne lige NSŽI-a, te ostali pravilnici, propisi i odluke HNS-a i NSŽI-a.
Članak 24.
Pravo tumačenja ovih Propozicija ima Izvršni odbor NSŽI-a, a u vremenu između sjednica
Izvršnog odbora Povjerenik za natjecanje ili Komisija za natjecanje.
Članak 25.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Biltenu NSŽI, te se
primjenjuju u natjecateljskoj godini 2017/2018.
PREDSJEDNIK NSŽI
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