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PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA PRVENSTVO ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE
VETERANA ZA NATJECATELJSKU 2022./2023. GODINU

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Na prijedlog komisije za veteranski nogomet IO NS Pazin odredio je 3 skupine lige veterana:
skupina Jug, skupina Centar i skupina Sjever.
Članak 2.
Ligom rukovodi Nogometno središte Pazin a Odluku o organizaciji vođenja lige donosi IO NS
Pazin na prijedlog Komisije za veteranski nogomet
.
Članak 3.
Natjecanje se u skupini koja ima 11, 12 i više momčadi odvija po jednostrukom bod sustavu.
Nakon završetka prvog dijela natjecanja liga se dijeli na dva dijela: Play off (momčadi plasirane u
prvoj polovici poretka iz prvog dijela sezone) i Play out (momčadi plasirane u drugoj polovici
poretka u prvom dijelu sezone). Lige Play off i Play out igraju se po jednostrukom bod sistemu, a
svi bodovi iz prvog dijela natjecanja se prenose.
Natjecanje se u skupini koja ima 10 i manje klubova igra po dvostrukom bod sustavu.
Nakon završetka natjecanja prvaci svake skupine stječu pravo igranja u Razigravanju za prvaka, a
da li će se isto odigrati odlučit će se na Plenumu klubova prije proljetnog dijela prvenstva. Ukoliko
se odigra:
- Utakmica traje 2x40 min
- Troškove završnice snosi svaki klub domaćin (suci, stručno medicinska osoba)
- NS Pazin osigurava pehare za pobjednika pojedine skupina kao i za ukupnog pobjednika
Članak 4.
Raspored parova se utvrđuje ždrijebom broja pojedinog sudionika i to predstavlja ključ za primjenu
Bergerove tablice. Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor NS Pazin na preporuku komisije za
veteranski nogomet.
Kalendar natjecanja ne može se mijenjati osim u slučaju više sile. U tom slučaju Povjerenik može
izvršiti promjenu termina, domaćinstva i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola. Utakmice se
odigravaju ponedjeljkom odnosno četvrtkom.
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ORGANIZACIJA UTAKMICA OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 5.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o
uspjehu organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon
utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa NS Pazin svih zahtjeva za naknadu štete nastale
organizacijom utakmice.
Klub domaćin obvezan je osigurati najmanje tri (3) ispravne lopte..
Članak 6.
Prvenstvene utakmice klubova Lige Veterana moraju se igrati na igralištima koja u svemu
odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima i koja su
registrirana od strane nadležnog nogometnog tijela.
Ukoliko neka od momčadi ne može osigurati vlastito igralište i pripadajuće popratne sadržaje
(svlačionice i prostoriju za pisanje zapisnika) za određenu utakmicu, najkasnije pet dana prije
odigravanja utakmice dužna je pronaći zamjenski teren za igru s pripadajućim sadržajima
(svlačionice i prostorija za pisanje zapisnika) i o tome obavijestiti Povjerenika natjecanja.
Članak 7
.
Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama mogu
se nalaziti slijedeće službene osobe:
- predstavnici klubova, treneri, zamjenski igrači u sportskoj opremi(po sedam) i fizioterapeuti
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge
osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
Članak 8.
Klub čija momčad prvi put neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja, utakmica
će se registrirati 3:0 (par forfe) u korist protivničke momčadi i slučaj ustupiti Disciplinskoj
komisijina daljnji postupak. Ako je utakmica prekinuta zbog incidenta, nereda, nedovoljnog broja
igrača i dr., a utvrdi se da je za prekid kriva jedna od momčadi sudionika (klub, igrač, službena
osoba) sudac utakmice utvrditi će to u izvješću o utakmici. Momčad koja nastupa sa manje od 11
igrača a u tijeku utakmice dođe do prekida utakmice zbog nedovoljnog broja igrača, zbog ozljeda
(ozljede više igrača u razmaku od nekoliko minuta, ostajanje u svlačionici u poluvremenu i sl.) tako
prekinuta utakmica smatrati će se kao da je momčad napustila teren za igru, odnosno da je momčad
izazvala prekid utakmice. Klub je odgovoran za neodigravanje i prekid utakmice te odgovoran po
odredbama Disciplinskog pravilnika.
Klub koji odustane od prvenstvenog natjecanja isključuje se iz natjecanja bez obzira na
postignute rezultate u natjecanju.
Smatrat će se da je klub odustao od natjecanja ako neopravdano ne odigra dvije utakmice
tijekom natjecanja u istoj natjecateljskoj godini.
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Pored odredbi iz prethodnog stavka
protiv kluba biti će pokrenut disciplinski
postupak po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a, a postoji mogućnost sankcioniranja kluba
posebnom odlukom Izvršnog odbora NS Pazin.
ŽALBE NA UTAKMICU
Članak 9.
O regularnosti utakmica stalnog natjecanja može se odlučiti samo na osnovu žalbe
oštećenog kluba. Pod oštećenim klubom podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom
utakmice na koju se ulaže žalba.
Žalbe po svim osnovama moraju se pisanim putem ili e-mailom najaviti u roku od 48 sati po
odigranoj utakmici a žalba i obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj taksi ima se dostaviti u roku od
tri dana od odigrane utakmice.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane
žalbe bit će odbačene.
Svaka žalba mora biti riješena najkasnije u roku od 15 dana od njenog prijema, a iznimno u
posljednja dva kola u roku od 3 dana.
Žalba na odluku povjerenika natjecanja u drugom stupnju podnosi Komisiji za žalbe NSŽI u
roku od 8 dana od dana primitka odluke.
Odluka Komisije za žalbe mora biti donijeta u roku od 15 dana.
Protiv odluke u drugom stupnju nema mjesta žalbi.
PRAVO NASTUPA
Članak 10.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim
utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o
statusu igrača HNS-a.
Na utakmicama županijske nogometne lige Veterana mogu nastupiti samo oni igrači koji su
proglašeni zdravstveno sposobni od liječnika medicine rada i sporta i ovjereni od nadležne
zdravstvene ustanove, što mora biti ubačeno u Comet.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana obavljenog pregleda.
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od onoga
označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u Comet, a igrač može nastupiti od dana
upisa pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti. Na prvenstvenim
utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i
automatskom kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobivene tri opomene,
igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici.
Članak 11.
Svaka momčad može tijekom utakmice koristiti do svih devet /9/ zamjenskih igrača s time da su
uredno uvedeni u službeni Zapisnik o utakmici.
Dozvoljene su „leteće“ izmjene u tijeku ili prekidu igre bez najave sucu utakmice. Leteće
izmjene mogu se obavljati ISKLJUČIVO na sjecištu uzdužne i središnje crte (prvo igrač mora izaći
s terena za igru, a tada zamjenski igrač može ući na teren za igru). Zamijenjeni igrači mogu se
vraćati u igru.
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Članak 12.
Klub domaćin je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici)
sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova. Zapisnik se
vodi u COMET sustavu i ispisuje se u 3 primjerka. U slučaju da se zapisnik u COMET sustavu ne
može sastaviti na dan utakmice, sastavlja se „ručni zapisnik“ koji se mora potpisati od strane
predstavnika klubova i suca utakmice. Takav zapisnik se obvezno mora uvesti u Comet sustav u
roku od 24 sata. Obvezu unosa zapisnika u COMET sustav ima klub koji je domaćin utakmice.
Kompletan zapisnik sudac-delegat dostavlja u Ured NS Pazin e-mailom:
nogometno.srediste.pazin@pu.t-com.hr odmah po završetku utakmice Po jedan primjerak
kompletnog zapisnika,sudac-delegat uručuje službenim predstavnicima klubova odmah po
zaključenju zapisnika.
Članak 13.
Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suca. Povjerenik natjecanja po svojoj
procjeni može za pojedinu utakmicu poslati delegata ili 3 suca.
Članak 14
.
Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno
potpisati. Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika
za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Članak 15.
Prvenstvene utakmice sude suci s Liste sudaca za suđenje županijskog nogometnog saveza. Ukoliko
na utakmicu ne dođe sudac, klubovi će se sporazumjeti da utakmicu može suditi jedan od nazočnih
sudaca s Liste sudaca za suđenje ŽNS. Ukoliko nema takvog suca na samom mjestu odigravanja
klubovi se mogu dogovoriti da će se utakmica odigrati uz suđenje nekoga iz njihovih redova o čemu
sačinjavaju zapisnik, potpisuju ga i o tome obavještavaju Povjerenika lige.
Članak 16.
Sudac nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja,bilo kakav
oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili
slično tijelo,zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak
potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.

TEREN ZA IGRU I STADIONI UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA
Članak 17.
Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru. Minimalne
dimenzije igrališta su 90x50 metara. Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno
podoban za odigravanje utakmice.
Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u višu silu,
odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu.
Sudac-delegat obvezan je unijeti u zapisnik utakmice donesenu odluku o nepodobnosti terena i
zapisnik dostaviti u NS Pazin u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom, odnosno
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telefaksom ili e-mailom. Sudac-delegat je dužan o eventualnoj odluci o nesposobnosti terena
izravno komunicirati s Povjerenikom lige putem telefona.
Unaprijed zakazana utakmica može se odgoditi jedino pismenim sporazumom oba kluba i uz
suglasnost Povjerenika natjecanja, na način da se unaprijed dogovori novi termin odigravanja
utakmice. Tako odgođena utakmica more se odigrati u roku od 10 dana od dana kada se trebala
odigrati u redovnom terminu.
Članak 18.
Igrališta na kojima se odigravaju utakmice lige Veterana moraju biti registrirana od strane
nadležnog NS-a rješenje o registraciji igrališta biti istaknuto na vidnom mjestu u prostoriji za
pisanje zapisnika.
Igrališta moraju imati punu ogradu visine 1.20 metara, udaljenu od uzdužnih linija najmanje 2 metra
i od poprečnih linija 3 metra.
Članak 19.
Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor NS Pazin. Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena
pristojbi objavljuje se u Biltenu veterana NS Pazin. Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u
potpunosti žalba usvoji.
Članak 20.
Nenajavljene, nepravovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti
odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom. Pri ocjeni pravovremenosti žalbe,
uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefax
potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili e-mailom i datum na novčanoj uplatnici.
Članak 21.
Prvak ŽNL Veterana stječe pravo natjecanja za prvaka države.
Članak 22.
Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po
jedan bod. Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje međusobni susret, razlika između danih i
primljenih zgoditaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je
postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju.
Članak 23.
Svi klubovi županijske nogometne lige podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
a) članarinu za natjecanja u županijskoj ligi Veterana čiji iznos određuje je Izvršni odbor NSŽI.
Članarinu su klubovi dužni uplatiti u dvije rate (Jesen-Proljeće) prije odigravanja 1. kola,
odnosno prije početka proljetnog dijela natjecanja.
b) sucima putne troškove i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora NSŽI.
Članak 24.
Prvoplasirani klub svake od skupina Lige veterana dobiva u trajno vlasništvo pehar NS Pazin.
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OPREMA MOMČADI
Članak 25.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u NS
Pazina prije početka natjecanja i ista objavljena u Adresaru veterana, domaćin nastupa u prijavljenoj
boji sportske opreme na utakmici.
Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi sportsku opremu
boje različite od svojih. Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i
sudaca. Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni jasno
čitljivim brojevima od 1-99
smještenim u sredini, visine između 25 cm (dvadeset pet centimetara) i 35 cm (trideset pet
centimetara). Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice. Klubovi
su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače.
TIJELA NATJECANJA
Članak 26.
Tijela natjecanja su:
Povjerenik za natjecanje,
 Komisija za veteranski nogomet
Disciplinska komisija NSŽI
Povjerenik za delegiranje sudaca
Komisija za žalbe
Članak 27
Povjerenik za natjecanje:
-ima nadzor nad natjecanjem u ligi Veterana,
-rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama i ostalim propisima koji se primjenjuju u
natjecanju, odnosno Odlukama IO NS Pazin
-registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju
-vodi tablicu natjecanja,
-utvrđuje satnicu te odobrava promjenu termina domaćinstva i satnice natjecanja,
-priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja,
-podnosi prijave protiv sudionika natjecanja NS Pazin Veterani,koji prekrše odredbe ovih
Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih propisa HNS-a,
-najmanje dva puta godišnje podnosi Izvršnom odboru i Plenumu klubova izvješće o radu.
Članak 27/a
Komisija za veteranski nogomet:
-izvlači parove Lige Veterana za natjecateljsku godinu 2022./2023.
-rješava utvrđivanje termina odigravanja odgođenih utakmica u slučaju da se suparničke momčadi
ne mogu dogovoriti
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Članak 28.
Disciplinska komisija:
-rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su učinili klubovi lige Veterana, njihovi igrači
treneri,suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju, a u skladu s Disciplinskim
pravilnikom,-najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru i Plenumu klubova.
Članak 29.
Povjerenik za suđenje:
-određuje suce za utakmice veterana NS Pazin,
-priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke problematike,
-vodi brigu o suđenju na svim utakmicama,
-najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone izrađuje i daje
izvješće o suđenju,
-obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela NS Pazin.
Članak 30.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke tijela
natjecanja kao i načela Fair Play-a
Članak 31.
Svi klubovi NS Pazin Veterani moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene kroz tehničke i stručnopedagoške uvjete, koje je donio Izvršni odbor. Nepridržavanje obveza iz ovog članka predstavlja i
prekršaj koji se kažnjava sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Članak 32.
Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi,
igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a
.
Članak 33.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Odluke
Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS-a.
Članak 34.
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor NS Pazina u vremenu između sjednica
Izvršnog odbora,Natjecateljska komisija.
Članak 35.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu NS Pazin ili na Web
stranicama Saveza.

Pazin,07.07.2022.
Predsjednik
Enzo Zohil s.r.

