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Pula, 20.07.2022.

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 14. sjednici održanoj
20.07.2022. godine donosi:

PROPOZICIJE NATJECANJA
ZA KUP NATJECANJE NOGOMETNOG SAVEZA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA SENIORE
u natjecateljskoj godini 2022/2023.
I

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 dužne su sudjelovati u natjecanju KUP-a NSŽI-a.
Članak 3.
Organizaciju utakmice provode klubovi domaćini i dužni su istu sprovesti u skladu s Pravilnikom o
natjecanju i odredbama ovih Propozicija, Zakona o javnom okupljanju i Zakona o sprječavanju nereda na
sportskim natjecanjima.
Klub domaćin isključivo je zadužen za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i biti će
sankcioniran zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama DP HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa NSŽI svih zahtjeva za naknadu štete nastale
organizacijom utakmice.
Organizator natjecanja NSŽI nije odgovoran za eventualne povrede igrača ili nesretne slučajeve svih
sudionika natjecanja.
Svi klubovi obvezni su osigurati:
- računalo;
- pisač (printer);
- pristup internetu;
- elektronsku poštu.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice
u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS (http://comet.hns-cff.hr).
Delegat, sudac utakmice i službeni predstavnici klubova brinu se o unošenju točnih podataka u Zapisnik
kojeg su obavezni svojeručno potpisati.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika klubova, koji će
se održati 60 minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a kojem obavezno
prisustvuju:
- suci utakmice
- predstavnici klubova
- rukovoditelj osiguranja kluba domaćina
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje utakmice koji
proizlaze iz odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Zakona o javnom
okupljanju, te ostalih odluka Izvršnog odbora NSŽI.
Klubovi domaćini obavezni su osigurati licenciranu medicinsku osobu za pružanje hitne medicinske
pomoći ozlijeđenim igračima koja mora biti na igralištu tijekom cijele utakmice. Utakmica ne može započeti
ako medicinska osoba nije prisutna.
Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama prethodnog stavka, i to najkasnije 15 minuta
nakon što je utakmica trebala započeti, jer se u protivnom ista neće odigrati.
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Klubovi domaćini obavezni su osigurati osvježavajući napitak za sve sudionike utakmice, koji će biti
primjeren vremenskim uvjetima.
Klub domaćin obavezan je utakmicu prijaviti nadležnim državnim organima u skladu sa Zakonom o
javnom okupljanju, a potvrdu o prijavi predočiti delegatu utakmice. Promocija ili objava, na bilo koji način,
političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini stadiona strogo je
zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge
osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
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.
Povjerenik lige može odobriti odigravanje pojedinih utakmica izvan termina utvrđenih kalendarom, a u
opravdanom slučaju i zamijeniti domaćinstva.
U slučaju smrti igrača ili člana uprave kluba, utakmica će se odgoditi na traženje kluba. U svim ostalim
slučajevima, utakmica se može odgoditi samo dogovorom klubova uz obvezu da se odmah pismeno
dogovore o datumu odigravanja.
Za vrijeme epidemije COVID-19, ukoliko se dogodi da se u nekom klubu pojavi zaraza na COVID –
19 kod najmanje tri (3) igrača (što se dokazuje pozitivnim PCR testom ili drugim testom koji u
odgovarajućem trenutku bude propisan kao dokaz za postojanje zaraženosti) ili nadležni epidemiolog donese
potpisanu odluku o izolaciji najmanje pet (5) igrača, povjerenik za natjecanje će na dokumentirani zahtjev
kluba odgoditi utakmicu na najmanje deset dana, ovisno o rasporedu natjecanja i obvezama klubova.
Članak 5.
Momčadi klubova 4 NL NS Rijeka, 1. ŽNLI, 2. ŽNLI i 3.ŽNLI su parovi 1. kola,2. Kola i među kola
KUP-a NSŽI-a. Isti se određuju ždrijebom i to na način da se u 1. kolu izvlače parovi u pravilu po
teritorijalnoj pripadnosti klubova nogometnim središtima, dok se u svim ostalim kolima parovi izvače
ždrijebom bez ikakvih ograničenja.
Članak 6.
Momčadi klubova 3.HNL uključuju se u natjecanje u osmini-finala (1/8), kao gostujuća momčad, protiv
pobjednika iz prethodnog kola KUP-a NSŽI.
Članak 7.
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.
Takse za službene osobe na utakmicama KUP-a NSŽI-a isplaćuju klubovi domaćini, a one iznose:
- za utakmice 1., 2. i među kola takse službenim osobama su istovjetne kao za 3. ŽNL.
- za utakmice ostalih kola do kraja natjecanja takse službenim osobama su istovjetne taksama kao za 1.ŽNL.

II

PRAVO NASTUPA

Članak 8.
Pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su navršili 17 godina života i 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.
Iznimno na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života i imaju
valjani specijalistički liječnički pregled. Sa specijalističkim liječničkim pregledom koji vrijedi šest mjeseci
igrač može nastupati sve dok je na snazi i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao.
Liječnički pregled kojim se utvrđuje opća i posebna zdravstvena sposobnost obavlja ovlašteni liječnik
specijalist sportske medicine, odnosno specijalist medicine rada i sporta.
Valjanost liječničkog pregleda za sve igrače vrijedi /6/ šest mjeseci od dana obavljenog pregleda.
Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i do
kada vrijedi liječnički pregled. Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme,
kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, igrač, može nastupati od dana upisa pregleda u
sustav COMET do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti. Specijalistički liječnički pregled
vrijedi šest mjeseci za igrača juniora za nastup u seniorskoj momčadi. Sa specijalističkim liječničkim
pregledom, sve dok je na snazi, igrač može nastupiti na svim utakmicama i u slučaju da je rok valjanosti
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redovnog pregleda istekao. Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u
određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije
upisan u sustav COMET ne može nastupiti na javnoj utakmici.
Ukoliko se iz opravdanog razloga valjanost liječničkog pregleda ne može ustanoviti uvidom u HNS
aplikaciju sustav COMET HNS, klub je dužan delegatu utakmice predočiti spisak s liječnički pregledanim
igračima ovjeren od strane ovlaštene osobe kluba.
U natjecanju KUP-a NSŽI dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljanina u jednoj momčadi.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno
hrvatsko i državljani neke od država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora.
Članak 9.
U Zapisnik se može upisati najviše /18/ osamnaest igrača.
Svaka momčad može tijekom susreta koristiti sedam /7/ zamjenskih igrača s time da su prije početka
susreta uvedeni u službeni Zapisnik o utakmici. Svaka momčad će imati pravo na najviše četiri zaustavljanja
igre za zamjene tijekom utakmice, a zamjene se mogu izvršiti i u poluvremenu. Ako obje momčadi
istovremeno obavljaju zamjene, to se uračunava u kvotu obje momčadi.
Članak 10.
Trener i pomoćni trener obvezatni su imati licence izdate i ovjerene od instruktora saveza ili ovlaštene
osobe za izdavanje licenci.
Predstavnik kluba, liječnik ili fizioterapeut obavezni su imati licence izdane od strane NSŽI u
kojima je vidljiv naziv kluba, ime, prezime, fotografija osobe, naziv i broj licence za natjecateljsku sezonu
2022/2023.
Osobe koje su upisane u Zapisnik o utakmici moraju se nalaziti na klupi za zamjenske igrače, a to su:
1. zamjenski igrači u sportskoj opremi s vidljivim obilježjem kluba
2. trener kluba sa licencom
3. pomoćni trener sa licencom
4. fizioterapeut i liječnik sa licencom
5. službeni predstavnik kluba sa licencom
Fizioterapeut ili liječnik smiju ući u teren za igru samo uz odobrenje suca kako bi ukazali pomoć
ozlijeđenom igraču.
Trener i ostale osobe moraju se cijelo vrijeme trajanja utakmice odgovorno ponašati. U zaštitnim
kabinama zabranjeno je pušenje tijekom odigravanja utakmice.
III

DELEGAT UTAKMICE

Članak 11.
Za svaku utakmicu KUP-a NSŽI, Povjerenik određuje delegata utakmice koji će vršiti vrhovni nadzor
na utakmici.
Delegat rukovodi sastankom pred utakmicu koja se mora održati sat vremena prije početka utakmice, a
na kojem sudjeluju predstavnici klubova, službene osobe i rukovoditelji službe koji sudjeluju u organizaciji
utakmice i o tome popunjava obrazac kojeg dostavlja redovnom poštom sa cjelovitim zapisnicima o
utakmici. Eventualno sastanku može prisustvovati i osoba zadužena za provođenje epidemioloških mjera. Na
sastanku pred utakmicu službeni predstavnici su delegatu dužni predati sportske iskaznice igrača koji će
nastupiti i prijave momčadi u pisanom obliku na za to predviđenom obrascu kao i popis redarske ili
zaštitarske službe.
Na zahtjev službenog predstavnika kluba, delegat će suparničkom klubu na raspolaganje staviti sportske
iskaznice igrača radi eventualnog utvrđivanja istovjetnosti ili ispravnosti sportskih iskaznica igrača koji će
nastupiti.
Kontrolu opreme igrača pregledava sudac utakmice u nazočnosti službenih predstavnika i delegata, te
podatke o opremi unijeti u zapisnik kojeg sačinjava delegat na propisanom obrascu.
Sportska oprema prezentirana i utvrđena na sastanku pred utakmice, te zapisnički konstatirana ne može
se više samovoljno mijenjati.
Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu
kojeg je utvrdio HNS. Ukoliko se iz opravdanog razloga zapisnik o odigranoj utakmici ne može pisati u HNS
aplikaciji sustavu COMET HNS , klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na raspolaganje da se
zapisnik ispiše kompjuterskim ispisom ili zapisnik sastaviti putem pisaćeg stroja na propisanim obrascima
HNS-a.
Delegat je obavezan poznavati i biti osposobljen za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS
aplikacijskom sustavu COMET HNS.
Delegat , sudac i službeni predstavnici klubova obavezno se brinu o pravilnom unošenju podataka u
zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.
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Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik o utakmici – izvještaj delegata ) sačiniti
odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova, te po jedan primjerak
kompletnog zapisnika dostavlja službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je obvezan odmah po završetku utakmice telefonski izvijestiti Povjerenika natjecanja o
rezultatu utakmice i eventualnim nepravilnostima.
Delegat je dužan Zapisnik o utakmici i Izvješće delegata dostaviti poštom u roku od 24 sata nakon
odigrane utakmice.
Delegat sastavlja obrazac o uspješnosti suđenja kojeg također dostavlja sa ostalim službenim
materijalima o utakmici.
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.
Delegat koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odnosno ne
provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne
igre ili propisa organa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će izostavljen od obavljanja
dužnosti u jednom ili više ciklusa, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski postupak.
Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za natjecanje.
IV

SUĐENJE

Članak 12.
Za sve utakmice KUP-a NSŽI, suce određuje Povjerenik za suđenje pri NSŽI. Ako na utakmicu ne
dođu delegirani sudac i pomoćni suci, utakmica se neće odigrati, osim ako klubovi sporazumno ne dogovore
izbor suca od prisutnih sudaca na igralištu, o čemu delegat mora sastaviti pismeni sporazum prije početka
susreta, sukladno PNI i PONN HNS-a.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odnosno ne
provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila nogometne
igre ili propisa organa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će izostavljen u jednom ili više kola,
a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski postupak. Za izostavljanje od obavljanja
dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.
Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni 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.
Takse za službene osobe na utakmicama KUP-a NSŽI-a isplaćuju klubovi domaćini, a one iznose:
- za utakmice 1. i 2. kola takse službenim osobama su istovjetne kao za 3. ŽNL.
- za utakmice ostalih kola do kraja natjecanja takse službenim osobama su istovjetne taksama kao za 1.ŽNL.
V

NEODIGRAVANJE UTAKMICA - SANKCIJE

Članak 13.
Za neopravdano neodigranu utakmicu kupu NSŽI, utakmica će se registrirati rezultatom 3:0 b.b. u
korist suparničke momčadi i slučaj ustupiti Disciplinskoj komisiji na daljnji postupak.
Klub koji odustane od odigravanja utakmice dužan je nadoknaditi štetu drugom klubu, a visinu štete, na
osnovu dokumentiranog zahtjeva oštećenog kluba utvrđuje organ koji vodi natjecanje.
Pored odredbi iz prethodnog stavka protiv kluba bit će pokrenut disciplinski postupak po odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS.

VI

SUSPENZIJA

Članak 14.
Suspendirana momčad po bilo kojoj osnovi, ne može nastupiti na javnim utakmicama /prvenstvena,
kup, prijateljska/ sve dok traje suspenzija.
Suspenzijom igrališta izriče se zabrana odigravanja prvenstvenih i kup utakmica na dotičnom igralištu
do isteka suspenzije samo za kategoriju za koju je igralište suspendirano.
VIII

DISCIPLINSKA NOVČANA KAZNA

Članak 15.
Najmanja disciplinska novčana kazna za klubove amaterskog natjecanja, a po odluci Disciplinske
komisije određuje se odlukom IO NSŽI.
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IX

ORGANI NATJECANJA
Članak 16.

Organi vođenja natjecanja su:
 Povjerenik za natjecanje
 Disciplinska komisija
 Povjerenik za delegiranje sudaca
 Komisija za žalbe

X FINALNA UTAKMICA KUP-a NSŽI-a
Članak 17.
Organizaciju finalne utakmice provodi NSŽI.
Članak 18.
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.
NSŽI pobjedniku županijskog nogometnog kupa dodjeljuje medalje igračima, treneru i pomoćnim
trenerima, liječnicima i fizioterapeutu, rukovodstvu kluba, sveukupno 25 medalja.
Klubu drugom sudioniku završne utakmice županijskog nogometnog kupa NSŽI dodjeljuje srebrne
medalje igračima, treneru i pomoćnim trenerima, liječnicima i fizioterapeutima, rukovodstvu kluba,
sveukupno 30 medalja.
Službene osobe na finalnoj utakmici dobivaju u trajno vlasništvo spomen-plakete.
Pehare, medalje i spomen-plakete osigurava NSŽI.
Članak 19.
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.
XI

ŽALBE NA UTAKMICU

Članak 20.
O regularnosti utakmice stalnog natjecanja može se odlučivati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.
Pod oštećenim klubom podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže
žalba.
Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku natjecanja koji ih rješava u prvom stupnju. Žalbe po svim
osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili e-mail-om u roku od dva (2) dana od dana odigravanja
utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, s dokazom o uplaćenoj taksi u roku od tri
(3) dana od dana odigravanja utakmice. Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik, on se
produžava na prvi slijedeći dan. Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od
četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe.
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će
odbačene.
Žalba na odluku povjerenika natjecanja u drugom stupnju podnosi se Komisiji za žalbe NSŽI u roku od
8 dana od datuma primitka odluke.
Odluka Komisije za žalbe mora biti donesena u roku od deset (10) dana od dana prijema žalbe. Protiv odluke
u drugom stupnju nema mjesta žalbi.
XII

REGISTRACIJA UTAKMICA

Članak 21.
Ako na utakmicu nije uložena pravovremena žalba, a ne postoje osnove za registraciju susreta 3:0 /par
forfe/, utakmica se registrira postignutim rezultatom. Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena,
ako je u prvom stupnju donesena pravomoćna odluka ili je donijeta odlukom drugog stupnja nadležnosti.
Povjerenik je dužan izvršiti registraciju utakmica najkasnije u roku od 15 dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko je uložena žalba, rok za registraciju se produžava do konačne odluke.
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Registracije utakmica kao obavijesti i odluke Povjerenika natjecanja i Komisije za žalbe objavljuju se u
službenom glasilu Bilten. Bilten se dostavlja svim klubovima službenom poštom elektronskim putem i
objavljuje na web stranici NSŽI.
XII

DISCIPLINSKE ODREDBE

Članak 22.
Disciplinski prekršaji koje su izvršili klubovi, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni
djelatnici u natjecanju kupa NSŽI rješavaju se prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a. U prvom
stupnju rješava ih Disciplinska komisija NSŽI, a u drugom stupnju odlučuje Komisija za žalbe NSŽI. Odluka
donijeta u drugom stupnju je konačna.
Suspenzija, kazne zabrane igranja i automatske kazne zbog tri javne opomene vrše se putem zapisnika
Disciplinske komisije NSŽI te objavljuju se u službenom glasilu Bilten. Bilten se dostavlja svim klubovima
službenom poštom elektronskim putem i objavljuje na web stranici NSŽI.

XIII OSTALE ODREDBE
Članak 23.
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.
Za sve utakmice KUP-a NSŽI, klubovi su dužni podmiriti putne troškove i naknade sucima i delegatu
na osnovu vjerodostojnih naloga od nadležnog organa najkasnije 15 (petnaest) dana od dana odigrane
utakmice. Ukoliko klub ne izvrši svoju obavezu u zadanom roku, isti će od strane povjerenika natjecanja biti
prijavljen Disciplinskoj komisiji.
Visinu pristojbi i ostalih troškova određuje Izvršni odbor NSŽI, a provodi Povjerenik natjecanja.
Gostujući klub mora poštivati prijavljenu službenu boju dresa domaćina.
Svi igrači prilikom nastupa moraju biti obilježeni vidljivim brojevima od 1 do 99, prema kojima su
prijavljeni u službeni Zapisnik za utakmicu. Igrač ne može nastupiti bez broja
Klub domaćin dužan je za svaki kup susret seniora osigurati /3/ tri ispravne lopte /koje izabere glavni
sudac/, /6/ šest sakupljača lopti, kao i najmanje /6/ šest redara vidljivo označenih primjerenim oznakama.
Ukoliko domaćin osigura pet (5) ili više uvjetnih lopti za igru, potrebno je osigurati najmanje četiri (4)
sakupljača lopti.
Prilikom odigravanja prvenstvenih utakmica zabranjeno je prodavati alkoholna pića i pića u staklenoj
ambalaži i limenkama.
Na igralištu mora postojati jarbol za zastavu te na njemu za vrijeme odigravanja utakmice istaknuta
zastava Republike Hrvatske.

XVI

NADZOR NAD NATJECANJEM

Članak 24.
Nadzor nad natjecanjem KUP-a NSŽI provodi Izvršni odbor NSŽI, odnosno po ovlaštenju Predsjednik i
Tajnik NSŽI.
XVII

KAZNENE ODREDBE

Članak 25.
Za povrede ovih Propozicija, disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni: klubovi, igrači, suci,
delegati i ostali sudionici, a prema odredbama DP HNS-a.
XVIII

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za vrijeme trajanja
epidemije Covid-19.
Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili druge odluke koja se
odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka.
Utakmice KUP-a NSŽI odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba na ograđenom dijelu igrališta i
terenu za igru, što obuhvaća:
- Momčadi: najviše do 18 igrača
- Službene osobe na klupi (kućice): najviše po 6 licenciranih osoba
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- Suci (3)
- Sakupljači lopti: najviše 6
- osoba zadužena za održavanje terena: 1.
Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere Stožera civilne
zaštite RH, županijskog Stožera civilne zaštite, odluke IO HNS-a.
Sukladno epidemiološkim uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH ili stožera pojedine lokalne
samouprave, Povjerenik za natjecanje može donijeti odluku da se pojedina utakmica ili sve utakmice igraju
sa ograničenim brojem ili u potpunosti bez prisustva gledatelja na stadionu uz ograničeni broj osoba na
glavnoj tribini i stadionu:
NA GLAVNOJ TRIBINI:
- Delegat (sudački mentor) : 2
- Rukovodstva klubova: - domaćin – najviše 15 osoba
- Rukovodstva klubova: - gost – najviše 10 osoba
- PRESS: najviše 5 akreditiranih novinara
- NSŽI: najviše 3 osoba
- Redari ili zaštitari (max 10)
Svaki klub obvezan je imenovati odgovornu osobu za provedbu epidemioloških mjera na utakmicama.
Ta osoba mora prisustvovati službenom sastanku prije utakmice te tijekom utakmice u svakom trenutku biti
dostupna delegatu utakmice.
Za sve ono što predviđeno ovim Propozicijama, vrijede izričite odredbe Pravilnika o nogometnim
natjecanjima HNS-a, te svih ostalih propisa i odluka HNS-a i NSŽI .
Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor NSŽI, a između sjednica Izvršnog odbora
Komisija za natjecanje IO.
Propozicije natjecanja usvojene su na sjednici IO NSŽI dana 20.07.2022. godine.
NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE
PREDSJEDNIK
Darko Raić Sudar v.r.

