NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ

Godina XXII

ZAPREŠIĆ 22. 01. 2020. Br: 2/2020

Sadržaj:

 Raspored utakmica CUP-a za seniore
 Raspored utakmica Zimske lige za pionire
 Raspored utakmica Zimske lige za juniore
 Propozicije XVII. Zimske lige malog nogometa

Izdaje: Nogometno Središte Zaprešić,
Ulica Vladimira Novaka 23, 10290 Zaprešić
IBANHR7523600001101469134
OIB 08691013952
Uredio Ivan Tuđen, e-mail: nszapresic@gmail.com
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CUP seniora NSZ
Četvrtzavršnica

Datum/vrijeme

Mjesto

Klubovi

19.02.2020 15:30 (srijeda)
01.03.2020 15:00 (nedjelja)
29.02.2020 / 01.03.2020 15:00
29.02.2020 / 01.03.2020 15:00

Bistra Donja
Laduč
Kraj Donji
Jakovlje

Bistra - Croatia (P)
Sutla-Laduč – Sava (D)
Mladost (KD) - Pušća
Dinamo (J) - Vatrogasac
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17. Zimska liga Nogometnog središta Zaprešić
PIONIRI
Sve utakmice se igraju u sportskoj dvorani Srednje škole Ban Josip Jelačić
25. siječanj 2020. (subota)

VAŽNA NAPOMENA:
Uplatu upisnine izvršiti na račun NS Zaprešić u svrhu “Članarina za zimsku ligu 2020.”. Dokaz o uplati
predočiti voditelju turnira (ili izvršiti uplatu) prije početka prve utakmice. U protivnom nastup
momčadi neće biti moguć.

1. kolo
1. kolo
1. kolo

11:00
11:30
12:00

Bistra 1
Bistra 2
Pušća

Sutla-Laduč
Savski Marof
Mladost (L)

2. kolo
2. kolo
2. kolo

12:30
13:00
13:30

Bistra 1
Savski Marof
Sutla-Laduč

Bistra 2
Pušća
Mladost (L)

3. kolo
3. kolo
3. kolo

14:00
14:30
15:00

Pušća
Bistra 2
Mladost (L)

Bistra 1
Sutla-Laduč
Savski Marof

4. kolo
4. kolo
4. kolo

15:30
16:00
16:30

Bistra 2
Sutla-Laduč
Bistra 1

Pušća
Savski Marof
Mladost (L)

Savski Marof
Pušća
Mladost (L)

Bistra 1
Sutla-Laduč
Bistra 2

5. kolo (02. veljače - nedjelja)
13:00
13:30
14:00

Završnica za 3. mjesto G3 - G4 (02. veljače - nedjelja 14:30 sati)
Završnica za 1. mjesto G1 - G2 (02. veljače - nedjelja 15:10 sati)
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17. Zimska liga Nogometnog središta Zaprešić
JUNIORI
Sve utakmice se igraju u sportskoj dvorani Srednje škole Ban Josip Jelačić
26. siječanj 2020. (nedjelja)

VAŽNA NAPOMENA:
Uplatu upisnine izvršiti na račun NS Zaprešić u svrhu “Članarina za zimsku ligu 2020.”. Dokaz o uplati
predočiti voditelju turnira (ili izvršiti uplatu) prije početka prve utakmice. U protivnom nastup
momčadi neće biti moguć.
Grupa A
1. kolo
1. kolo

10:00
11:00

Dinamo (J)
Mladost (L)

Mladost (KD)
Bistra

2. kolo
2. kolo

12:00
12:30

Dinamo (J)
Mladost (KD)

Mladost (L)
Bistra

3. kolo
3. kolo

13:30
14:00

Mladost (L)
Bistra

Mladost (KD)
Dinamo (J)

Grupa B
1. kolo
1. kolo

10:30

Sutla-Laduč
Pušća

BSK
slobodan

2. kolo
2. kolo

11:30

Sutla-Laduč
BSK

Pušća
slobodan

3. kolo
3. kolo

13:00

Pušća
slobodan

BSK
Sutla-Laduč

Utakmica za 5. mjesto A 3 - B 3 (26. siječanj - nedjelja 14:30)

Poluzavršnica A1 - B 2 (02. veljače - nedjelja 10:00)
Poluzavršnica B 1 - A 2 (02. veljače - nedjelja 10:40)
Završnica za 3. mjesto (02. veljače - nedjelja 11:20)
Završnica za 1. mjesto (02. veljače - nedjelja 12:00)
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NOGOMETNO SREDIŠTE ZAPREŠIĆ
______________________________________________________________________________
_
ZAPREŠIĆ, Vladimira Novaka 23, tel/fax 3310 286
MB 1351079, OIB 08691013952
IBAN: HR7523600001101469134
www.nszapresic.hr e-mail: nszapresic@gmail.com
XVII DVORANSKO PRVENSTVO NS ZAPREŠIĆ 2020. GODINA
ZA PRSTIĆE, LIMAČE, MLAĐE PIONIRE, PIONIRE, KADETI I JUNIORE

Turnirom rukovodi u ime Organizatora NS Zaprešić, a natjecanje provodi Voditelj
natjecanja.
SUSTAV NATJECANJA I KRITERIJI ZA SUDJELOVANJE:
Prvenstvo se održava u kategoriji prstića, limača, mlađih pionira, pionira, kadeta i juniora.
Dvoransko prvenstvo kreće natjecanjem kadeta i juniora, zatim ml. i st. pionira te završava s
limačima I prstićima.
Dvoransko prvenstvo NS Zaprešić održava se u sportskoj dvorani SŠ ”Ban Josip Jelačić”,
Zaprešić, Trg dr.Franje Tuđmana 1.
Momčadi se po svim kategorijama razvrstavaju u dvije skupine po 4 sudionika.
U skupinama igra svatko sa svakim, a nakon toga dvije prvoplasirane momčadi iz svake
skupine igraju četvrtfinalne, polufinalne, za 3. mjesto i finalne utakmice.
Ukoliko su momčadi razvrstane u jednu skupinu, igra svatko sa svakim, a četiri (4)
prvoplasirane momčadi igraju polufinalne, za 3. mjesto i finalne utakmice.
Igra se po sistemu 5+1, a broj prijavljenih igrača je ograničen na 10.
Pravo nastupa imaju samo igrači koji su registrirani članovi nogometnog kluba.
Klub se može kandidirati za uvrštavanje u prvenstvo sa više momčadi.
Klub koji je za natjecanje prijavio po jednu momčad u svakoj kategoriji mora u sastavu
momčadi imati igrače starosne dobi predviđene za tu kategoriju.
Igrač prijavljen za jednu momčad može igrati samo za tu momčad.
Momčadi mogu nastupiti isključivo pod klupskim imenom i s onima igračima koji su, a ne
s onima koji će biti njihovi članovi.
Klub koji ima više momčadi u istoj kategoriji i izbori daljnji plasman s obje momčadi, igrač
mora nastaviti natjecanje u momčadi za koju je prijavljen.
Ako jedna od tih momčadi ispadne u kup sustavu natjecanja (1/4, 1/2,...) igrač ne može
igrati za momčad koja je ostala u natjecanju.

NASTUP IGRAČA PO UZRASTIMA:
JUNIORI:
U-19
KADETI:
U-17
PIONIRI:
U-15
MLAĐI PIONIRI:
U-13
LIMAČI:
U-11
PRSTIĆI:
U-9

- igrači rođeni 2001. i 2002.+ (3 igrača ’00 god.)
- igrači rođeni 2003. i 2004.
- igrači rođeni 2005. i 2006.
- igrači rođeni 2007. i 2008.
- igrači rođeni 2009. i 2010.
- igrači rođeni 2011. i 2012.
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BROJ IGRAČA:
Trener je dužan javiti se na zapisnički stol (vodstvu turnira ) najkasnije 15 minuta prije
početka utakmice s popisom koji sadrži broj dresa igrača, ime i prezime igrača i sportskom
iskaznicom igrača.
Na utakmici može nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdrastveno sposobni.
U svakoj kategoriji klub može prijaviti maksimalno deset (10) igrača.
Susret započinje šest (6) igrača od kojih je jedan vratar.
TRAJANJE IGRE:
Igra se 2x12 minuta sa stankom od 2 minute u poluvremenu, a utakmice završnice
(polufinale, za 3. mjesto i finalnu utakmicu) 2x15 minuta.
Utakmice počinju u zakazano vrijeme I ne tolerira se nikakva zakašnjenja ni izmjene
satnice, odnosno termina. Momčad koja u točno zakazano vrijeme ne izađena teren gubi
utakmicu sa 3:0 b.b.
IZMJENE TIJEKOM IGRE:
Svi igrači mogu ulaziti u igru.
Igrače se može mijenjati bez najave sucu uz uvjet da se na terenu niti u jednom trenutku
ne nalazi više od 6 igrača.
Izmjena igrača obavlja se s središnje crte terena.
POČETNI UDARAC:
Iz početnog udarca može se postići pogodak.
Suparnički igrači moraju biti udaljeni najmanje pet (5) metara prilikom izvođenja.
NASTAVAK IGRE:
Na traženje izvođača (po cijelom terenu) kod neizravnog ili izravnog udarca sa visoko
pokazanih pet prstiju sudac udaljuje suparnika na 5 (pet) metara te se taj udarac izvodi
isključivo na znak suca.
Vrijeme za izvođenje svih prekida je 5 (pet) sekundi.
UBACIVANJE LOPTE U IGRU:
Loptu koja je izašla preko poprečne crte vratar u igru mora ubaciti rukom ili nogom sa bilo
kojeg mjesta unutar svog prostora u vremenu od 5 (pet) sekundi.
Lopta tom prilikom mora izaći iz tog prostora (6m) i iz takvog udarca se ne priznaje
pogodak.
Vratar može postići pogodak nogom ili rukom kad je lopta u igri.
VRAĆANJE LOPTE VRATARU:
Ako namjerno dodanu loptu nogom od suigrača vratar uhvati rukama dosuđuje se
neizravni slobodni udarac za suparnika sa linije 6 (šest) metara.
KAZNENI UDARAC:
Dosuđuje se u skladu s PNI za prekršaj učinjen u prostoru 6 metara, a izvodi se s 7 metara.
ODLUČIVANJE POBJEDNIKA IZVOĐENJEM SEDMERACA:
U slučaju neodlučenog rezultata utakmice koja se igra po kup-sustavu, odmah se izvode
sedmerci, po tri (3) svaka momčad naizmjenično od strane tri (3) različita igrača. Ukoliko ni tada
nema pobjednika svaka momčad određuje po jednog (1) izvođača (može i igrač iz prve serije) koji
ih izvode do krajnjeg pobjednika. Vratar i igrač koji izvodi sedmerac, može biti bilo koji od deset
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(10) prijavljenih igrača upisanih u zapisnik. Vratar se može mijenjati kod izvođenja svakog udarca.
Sedmerce ne može izvoditi igrač koji je isključen nakon druge vremenske kazne ili isključenjem do
kraja utakmice (izravni crveni karton).
KAZNE – POJEDINAČNE:
Igrač može biti isključen na vremensku kaznu u trajanju od 2 minute, 5 minuta ili do kraja
susreta (izravni crveni karton).
Zbog preoštre ili grube igre, nesportskog ponašanja ili prigovora, sudac mora kazniti igrače
isključenjem na dvije (2) minute, pet (5) minuta, ili isključenjem do kraja utakmice (izravni crveni
karton). Svaki igrač koji u tijeku utakmice bude kažnjen na dvije vremenske kazne ili isključenjem
do kraja utakmice automatski se kažnjava zabranom igranja do kraja utakmice s pravom na
zamjenu koja ulazi po isteku vremenske kazne od dvije (2) ili pet (5) minuta. Igrači isključeni na
dvije vremenske kazne ili isključenjem do kraja utakmice moraju odmah napustiti teren za igru.
Svaki izravni crveni karton (igraču/zamjenskom igraču/voditelju momčadi) automatski ima za
posljedicu da momčad nastavlja igru sa igračem manje na dvije (2) minute. Ukoliko se zamjenski
igrači ili službene osobe isključuju, iz igre mora izaći jedan (1) od igrača na izdržavanje vremenske
kazne od dvije (2) minute. Takvom igraču to se ne vodi kao isključenje
Igrač isključen do kraja susreta nema pravo nastupa na sljedećoj utakmici, a u slučaju težeg
prekršaja prijave suca, voditelj natjecanja može ga kazniti zabranom igranja na više utakmica ili do
kraja turnira.

KAZNE – MOMČAD:
Klub koji postavi u momčad igrača koji nema pravo nastupa bit će isključen iz natjecanja.
Treneri i voditelji momčadi preuzimaju obvezu utvrđivanja identiteta igrača.
Utvrđivanje identiteta igrača može se vršiti prije početka utakmice i u poluvremenu.
BOJA MAJICA I BROJEVI IGRAČA:
Ako momčadi imaju majice iste boje, pravo na boju ima prvoimenovana momčad.
Igrači na majicama moraju imati brojeve i nastupati pod istim brojem tijekom cijelog
turnira.
Igrači tokom cijelog turnira moraju nositi isti broj dresa.
ODREĐIVANJE PLASMANA:
Momčad koja pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaka
momčad osvaja po jedan bod.
Plasman se utvrđuje zbrojem osvojenih bodova.
Ako dvije momčadi imaju jednaki broj bodova plasman se određuje:
- međusobni susret
- razlika zgoditaka
- više postignutih zgoditaka
- ždrijebom.
Ako tri i četiri momčadi imaju jednaki broj bodova plasman se određuje:
- broj bodova u svim međusobnim susretima.
- razlika zgoditaka u međusobnim susretima.
- veći broj postignutih zgoditaka u međusobnim susretima.
- ukupna razlika zgoditaka.
- ždrijebom.
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ŽALBE NA SUČEVE ODLUKE:
Ako ne postoji materijalna povreda PNI te primjedba u svezi sastava suparničke momčadi,
momčad nema pravo na žalbu.
NAGRADE:
Tri prvoplasirane momčadi u svim kategorijama će dobiti pehare i medalje (11 komada).
Nagrade u svim kategorijama dobivaju najbolji strijelac, igrač i vratar.
Nagrade će predati vodstvo NS Zaprešić.
NAJBOLJI STRIJELAC:
Ako dva ili više igrača imaju na kraju jednaki broj postignutih zgoditaka, najbolji je strijelac
onaj igrač čija je momčad odigrala manje (najmanje ) utakmica.
Ako su dva ili više igrača i po tom pravilu jednaki najbolji strijelac je mlađi (najmlađi) igrač.
OSTALE ODREDBE:
Sve susrete sude suci NS Zaprešić.
Suci moraju biti spremni za suđenje, za zapisničkim stolom min. 5 min prije početka utakmice.
Suce delegira Povjerenik za suce NS Zaprešić.
Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost.
Organizator turnira ne preuzima odgovornost za možebitne nesretne slučajeve, ozljede i ostale
nastale štete, kao ni troškove liječenja igrača.
U slučaju nanošenja materijalne štete od bilo koje momčadi ili pojedinca, dotična se mora
nadoknaditi ili će se poduzeti zakonske mjere protiv počinitelja.
Pravo tumačenja ovih propozicija ima isključivo Voditelj natjecanja u skladu s pozitivnim
iskustvima u nogometnoj praksi.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe Pravilnika o nogometnim
natjecanjima i Disciplinskog pravilnika te ostali propisi HNS-a.
Upisnina po momčadi iznosi 500,00 kn, plaća se isključivo na licu mjesta za zapisničkim stolom
prije prve utakmice momčadi određene kategorije Voditelju natjecanja ( Zvonimir Zajec ) ili
na žiroračun NS Zaprešić ( IBAN : HR7523600001101469134 ).
Dvoransko prvenstvo započinje 19.01.2020.godine, a planirani završetak je 23.02.2020.
Dvije kategorije igraju 2 do 3 vikenda.
Prijave za kategorije kadeta i juniora zaprimaju se najkasnije do 14.01.2020., za mlađe i starije
pionire do 20.01. te za limače I prstiće do 27.01.2020. voditelju natjecanja mailom ili telefonom.
Termine odigravanja utakmica nije moguće mijenjati.
Za sve informacije vezano za Dvoransko prvenstvo ( Zimsku ligu ) možete se obratiti Voditelju
natjecanja u NS Zaprešić Zvonimiru Zajec na email: zvonezajec@gmail.com ili mob: 098 834937
Napomena: iza propozicija nalazi se list za prijavu momčadi. Molimo trenere ili voditelje
momčadi da si isprintaju I predaju ispunjen na zaisnički stol prije prve utakmice.

TAJNIK NS ZAPREŠIĆ
Ivan Tuđen

PREDSJEDNIK NS ZAPREŠIĆ
Zoran Družanović
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VODITELJ
Zvonimir Zajec

PRIJAVA MOMČADI ZA DVORANSKO PRVENSTVO - NS ZAPREŠIĆ
(PREDATI NA ZAPISNIČKOM STOLU)

KLUB

KATEGORIJA

Osnovna boja

Voditelj

BROJ DRESA

IME I PREZIME

GODINA
ROĐENJA

Napomena: Uredno ispunjenu prijavu i sportske iskaznice obavezno treba predate
voditelju natjecanja na zapisničkom stolu prije prve utakmice. Tijekom natjecanja
treneri mogu dopisivati igrače. Igrač kroz cijeli turnir nastupa sa istim brojem.
Zamjena brojeva igrača je zabranjena.
Sportske iskaznice obavezno je imati prigodom svake utakmice
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