PROPOZICIJE
KUP NATJECANJA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA
BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE ZA 2021/2022. GODINU
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Brodsko – posavske županije (u daljnjem
tekstu: ŽNS) putem svojih tijela organizira i provodi kup natjecanje ŽNS-a . U natjecanju sudjeluju
klubovi s područja ŽNS-a.
Kup natjecanje se vodi u Slavonskom Brodu, Ante Starčevića 18, žiro račun kod PBZ
Slavonski Brod broj 2340009 - 1100136700
Članak 2.
Nogometno središte Nova Gradiška za klubove središta vodi kup natjecanje do poluzavršnice
(polufinala).
Članak 3.
Kup natjecanje se odvija po jednostrukom kup sustavu. U slučaju neriješenog rezultata
pristupa se izvođenju jedanaesteraca.
OPĆI UVJETI NATJECANJA
Raspored parova i promjena odigravanja utakmica
Članak 4.
Parovi pojedinog kola kup natjecanja određuju se ždrijebom. U prvim kolima kup natjecanja
ždrijeb može biti polu dirigiran, tj. vodi se računa o blizini klubova, odnosno manjim troškovima
putovanja. Kod ždrijebanja parova vodi se računa da nijedan klub ne može uzastopno biti više od dva
puta domaćin, odnosno gost.
Ždrijebanju mogu biti nazočni predstavnici klubova koji sudjeluju u natjecanju određenog
kola. Kod ždrijebanja parova domaćin je klub koji se prvi izvuče iz ždrijeba.
Utakmice se igraju prema utvrđenom rasporedu (dan i sat). Termin odigravanja neke utakmice
može se promijeniti samo Povjerenstvo (Povjerenik) za natjecanje temeljem sporazuma klubova i u
posebno opravdanom slučaju, npr. igranje s klubom I ili II HNL, blagdanska svečanost, sudjelovanje
kluba na prije zakazanom turniru, smrt igrača ili člana uprave kluba i sl.
Promjena rasporeda ne smije ići na štetu ostalih sudionika u natjecanju određenog kola kupa.
Obveze iz natjecanja
Članak 5.
U 1. kolu kup natjecanja sudjeluju klubovi I i II ŽNL u sljedećim kolima se uključuju klubovi
sa viših liga.
Organi natjecanja
Članak 6.
Organi natjecanja su :
- Povjerenik,
- Disciplinski sudac,
- Povjerenik za određivanje sudaca
- Disciplinska komisija
Organe natjecanja imenuje Izvršni odbor ŽNS-a. Organi natjecanja za svoj rad odgovaraju
Izvršnom odboru koji ih, u slučaju nepravilnosti, kršenja i nepridržavanja pravilnika HNS-a i odluka
Izvršnog odbora ŽNS-a ili potrebe, može zamIjeniti.
Članak 7.

-

Povjerenstvo za natjecanje – Povjerenik za natjecanje:
predlaže Izvršnom odboru ŽNS-a donošenje Propozicije kup natjecanja
rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama i pravilnicima HNS-a,
registrira utakmice i rješava žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju,
određuje delegate na utakmice s liste delegata I,II i III ŽNL, te I, II i III HNL,
utvrđuje satnicu početaka utakmica,
odobrava promjene termina odigravanja utakmica
obavlja i druge poslove za koje ju ovlasti Izvršni odbor.
Članak 8.

-

Disciplinsko povjerenstvo – Disciplinski sudac :
pokreće i vodi disciplinske postupke,
rješava i donosi odluke u prvom stupnju za sve prekršaje koje su izvršili klubovi, igrači, treneri,
suci, delegati i ostali nogometni djelatnici
vodi evidenciju javnih opomena i automatskih zabrana nastupa,
obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti prema Disciplinskom pravilniku HNS-a
Članak 9.

-

-

Komisija za određivanje sudaca – Povjerenik za određivanje sudaca :
određuje suce na sve utakmice kup natjecanja,
po potrebi analizira zapisnike s utakmica
podnosi prijave Disciplinskom povjerenstvu - Disciplinskom sucu protiv sudaca,
obavlja i druge dužnosti za koje ju zaduži Izvršni odbor,
Članak 10.
Povjerenstvo za žalbe :
rješava žalbe u drugom stupnju na odluke Povjerenstva (Povjerenika) za natjecanje i Disciplinskog
povjerenstva,
Odluke Povjerenstva su konačne na žalbe po Disciplinskom pravilniku HNS-a
Delegat utakmice

Članak 11.
Na svaku utakmicu Komisija za natjecanje određuje delegata koji ima vrhovni nadzor na
utakmici i zastupa rukovodstvo kup natjecanja.
Prava i dužnosti delegata su :
Prava i dužnosti delegata su :
- da dođe na igralište 1 (jedan) sat prije vremena određenog za početak utakmice

-

delegat rukovodi sastankom koji je dužan održati 60 min prije utakmice u nazočnosti
predstavnika klubova utvrdi identitet igrača i ispravnost športskih iskaznica, te da li treneri
imaju odgovarajuću dozvolu za rad,

da utvrdi nazočnost sudaca, liječnika (osoba za prvu pomoć) i redatelja,
da odmah po završetku utakmice sačini zapisnik utakmice, uz nazočnost ovlaštenih
predstavnika klubova,
- da svoja zapažanja o utakmici unese u zapisnik utakmice, te zapisnik sa svim prilozima
dostavi Povjerenstvu za natjecanje u roku 24 sata po odigranoj utakmici,
- sva dokumentacija mora biti pisana pisaćim strojem,
Delegat koji u svezi s obnašanjem svoje dužnosti ne dovoljno se zalaže i ne pridržava se,
odnosno ne provodi zaključke, odluke ili koji pokaže ne dovoljno poznavanje Pravila
nogometne igre, bit će izostavljen jednom ili više određivanja, a pokrenut će se i disciplinski
postupak. Za utvrđivanje nepravilnosti odgovorno je Povjerenstvo za natjecanje.
Naputak o dužnostima i obvezama delegata daje Povjerenstvo za natjecanje.
-

Ukoliko se utakmica ne odigra nedolaskom jedne od momčadi, delegat ima pravo na
novčanu naknadu u visini od 50% svoje pristojbe i troškove prijevoza.

Nogometni suci
Članak 12.
Sve kup utakmice sude suci ŽNS-a koji se nalaze na listama suđenja županijskog i višeg
stupnja natjecanja.
Ukoliko određeni sudac ne dođe na utakmicu, nju će suditi prvi pomoćni sudac, a u slučaju
nedolaska prvog pomoćnog suca, utakmicu }e suditi drugi pomoćni sudac. Ukoliko na utakmicu ne
dođe nijedan određeni sudac, klubovi će se dogovoriti da utakmicu sudi jedan od nazočnih sudaca na
utakmici. Ako se klubovi ne dogovore o izboru suca, njega će odrediti delegat utakmice.
O izboru sudaca piše se sporazum kojeg potpisuju predstavnici klubova i delegat. Sporazum se
dostavlja Povjerenstvu (Povjereniku) za natjecanje zajedno sa zapisnikom.
Ako na utakmicu dođe glavni sudac, a ne dođe jedan ili oba pomoćna suca, glavni sudac će
odabrati jednog ili oba pomoćna suca nazočna na utakmici.
Ako na utakmicu ne dođe nijedan sudac niti delegat, odigrat će se prijateljska utakmica, a kup
utakmica, ukoliko se klubovi dogovore o izboru sudaca i o tome sačine sporazum. Izabrana osoba za
glavnog suca mora biti ispitani sudac. Sporazum se sačinjava prije početka utakmice.

Nogometni treneri
Članak 13
Trener može obavljati svoju dužnost u klubu samo ako ima dozvolu za rad izdanu od strane
nadležnog organa ŽNS. Plaćeni treneri ne mogu kao igrači nastupati na prvenstvenim utakmicama
svojih klubova. Dozvala za rad trenera daje se na uvid delegatu utakmice zajedno sa sportskim
iskaznicama igrača. Trener koji nema dozvolu za rad ne može voditi momčad na kup utakmici.

Predstavnik kluba
Članak 14.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici i izdati joj punomoć.
Predstavnik kluba mora se javiti delegatu prije početka utakmice, predati mu svoju punomoć
kluba, sastav momčadi i športske iskaznice igrača koji nastupaju toga dana na utakmici i dozvolu za
rad trenera.
Predstavnik kluba sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača, u upisivanju podataka u zapisnik
utakmice, te za vrijeme trajanja utakmice treba biti u blizini delegata glede pružanja pomoći delegatu u
otklanjanju eventualnih nedostataka.

Zapisnik utakmice
Članak 15.
Za svaku kup utakmicu obvezno se sastavlja zapisnik. Zapisnik utakmice sastavlja delegat.
Zapisnik se sastavlja u tri (3) primjerka, jedan za rukovodstvo natjecanja, a po jedan primjerak
klubovima.
Zapisnik se sastavlja u nazočnosti sudaca i po jednog predstavnika svakog kluba. Zapisnik se
ispunjava pisaćim strojem. Domaćin određuje osobu za pisanje zapisnika
Igralište
Članak 16.

Utakmice kup natjecanja igraju se na glavnom terenu za igru. Svako igralište mora biti
registrirano od strane ŽNS-a.

Ocjena pogodnosti terena
Članak 17.
Domaća momčad je obvezna teren pripremiti za igru tako da bude potpuno sposoban za
odigravanje kup utakmica.
Utvrđivanje pogodnosti terena za igru vrši se u nazočnosti suca i oba kapetana momčadi i to u
vrijeme predviđeno za početak utakmice. Odluku o sposobnosti terena za igru donosi isključivo sudac
utakmice.
Sudac i delegat su dužni u zapisnik utakmice upisati odluku suca o nepogodnosti terena za
igru i isti u roku 24 sata dostaviti Komisiji za natjecanje.
Najmanji broj igrača i zamjene
Članak 18.
Utakmica može početi ako momčad ima najmanje sedam (7) igrača. Igrači koji ne nastupe od
početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja utakmice, ukoliko su prije početka utakmice
upisani u zapisnik kao igrači ili zamjenici.
Ukoliko jedna momčad za vrijeme utakmice ostane s manje od 7 (sedam) igrača, a nije u
mogućnosti u roku od 5 (pet) minuta nastupiti s minimalnim brojem igrača, sudac je dužan utakmicu
prekinuti.
Na utakmicama kup natjecanja dozvoljena je izmjena do 5 (pet) igrača koji su prije početka
utakmice upisani u zapisnik utakmice.
U zapisnik utakmice može se upisati najviše 7 (sedam) zamjenskih igrača.

Dresovi
Članak 19.
Momčadi na jednoj utakmici moraju nastupiti u dresovima različite boje. Ako su dresovi iste
boje, a domaća momčad nastupa u dresovima svoje boje, dresove će promijeniti gostujuća momčad.
Domaća momčad je obvezna posuditi dresove gostujućoj momčadi, ako ih ova nema.
Svi su klubovi dužni prijaviti svoju boju dresova u kojoj nastupaju kao domćini. Igrači na
poleđini dresova moraju imati brojeve koji se moraju slagati s brojevima pod kojima su upisani u
zapisnik utakmice.

Organizacija utakmice

-

-

Članak 20.
Za organizaciju utakmice odgovoran je klub domaćin. Klub domaćin je dužan da
osigura odgovarajuće igralište s potrebnim brojem prostorija za obje momčadi i službene osobe,
osigura osobu za pružanje prve pomoći povrijeđenim igračima i automobil s vozačem. Automobil
mora biti pogodan da u njega mogu stati nosila s povrijeđenim igračem.
osigura dovoljan broj redara (najmanje 10) s oznakom, koji se nalaze izvan ograđenog dijela
terena za igru, jedino voditelj osiguranja može biti unutar ograđenog dijela terena za igru,dovoljan
broj sakupljača lopti (najmanje 8) u športskoj opremi koji se nalaze unutar ograđenog dijela
igrališta,
pruži potpunu sigurnost gostujućoj momčadi i službenim osobama pri dolasku, za vrijeme i poslije
utakmice, te pri odlasku iz mjesta odigravanja utakmice.

Nastup igrača
Članak 21.
Pravo nastupa na kup utakmicama imaju igrači koji su temeljem ispravno izvršene i objavljene
registracije stekli pravo nastupa.
Na utakmicama seniora pravo nastupa imaju igrači s navršenih 17 godina života. Pravo
nastupa imaju i igrači s navršenih 16 godina, ako su od specijalne liječničke komisije proglašeni
sposobnima i uz športsku iskaznicu moraju imati propisani obrazac u kojem im je to pravo upisano, te
ovjereno od Saveza i medicinske ustanove.
Pravo nastupa igrača utvrđuje delegat prije početka utakmice uz nazočnost službenih
predstavnika klubova.
Igrač ne može u istom danu nastupiti na dvije utakmice.
U KUP natjecanju, dopušten je nastup dva (2) igrača strana državljana na utakmici.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih
je jedno hrvatsko i državljani neke od članica Europske unije i Europskog ekonomskog
prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije
ušao u igru.
Ako je određeno ponovno odigravanje utakmice, pravo nastupa imaju oni igrači koji na taj dan imaju
pravo nastupanja.
Automatsku zabranu nastupanja radi tri javne opomene igrač održava na prvoj narednoj kup
utakmici. Javne opomene s prvenstvenih i kup utakmica vode se odvojeno
Utvrđivanje identiteta igrača
Članak 22.
Identitet igrača se utvrđuje putem športske iskaznice, a u slučaju njenog nedostatka osobnom
iskaznicom ili putovnicom. Identitet se utvrđuje prije početka utakmice, a po završetku utakmice samo
za one igrače i zamjenike koji nisu stigli na početak utakmice.
Klub može na svoj rizik u momčad staviti igrača bez ijednog dokumenta pod uvjetom da se
identitet tog igrača utvrdi najkasnije 15 minuta po završetku utakmice uz predočenje jednog od
traženih dokumenata (športska iskaznica, osobna iskaznica ili putovnica). Nastup igrača bez ijednog
potrebnog dokumenta za utvrđivanje identiteta moguć je samo uz predočenje potvrde o izvršenom
liječničkom pregledu.
Liječnički pregled igrača
Članak 23.
Svaki igrač mora u športskoj iskaznici imati nalaz o izvršenom liječničkom pregledu, a u
izuzetnim slučajevima službenu potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu.
Liječnički pregled za seniore vrijedi šest (6) mjeseci, koliko vrijedi i specijalistički liječnički
pregled za nastup igrača juniora za momčad seniora. Igrač sa specijalističkim liječničkim pregledom
može nastupati na svim utakmicama bez obzira da li mu je redovan pregled istekao.
Igrač koji nije liječnički pregledan, kojemu je zabranjeno nastupanje od strane liječnika, kao i
igrač kojemu liječnički pregled nije upisan u športsku iskaznicu, a nema potvrdu o izvršenom
liječničkom pregledu, ne može nastupiti na prvenstvenoj utakmici.
Liječnički pregled se obavlja u zdravstvenoj športskoj ambulanti u Slavonskom Brodu, Trg
pobjede 7 ili u ambulanti liječnika opće prakse. U športskoj iskaznici mora biti datum, potpis liječnika
i pečat ambulante.
Klub je dužan osigurati osobu za pružanje prve pomoći povrijeđenim igračima.
Za prekršaje odredbi iz čl. 54. Pravilnika o nogometnim natjecanjima, klub i igrač snose natjecateljske
i disciplinske posljedice.

Nedolazak, neodigravanje i prekid utakmice
Članak 24.
Ako u roku od 15 minuta od utvrđenog vremena za početak utakmice ne nastupi jedna
momčad s potrebnim brojem igrača, sudac će kapetanu momčadi koja je nastupila priopćiti da se
utakmica neće odigrati i to unijeti u zapisnik utakmice.
U slučajevima kad momčad nije mogla nastupiti uslijed više sile, sudac će pričekati i nešto
više, ali će voditi računa da se utakmica završi na vrijeme.
Ako klub domaćin nije osposobio teren za igru iz neopravdanih razloga prije ili za vrijeme
utakmice, sudac će donijeti odluku da se utakmica ne može odigrati ili prekinuta utakmica nastaviti.
Sudac svoju odluku upisuje u zapisnik utakmice.
Sudac će prekinuti utakmicu u slučaju više sile, napuštanja terena jedne od momčadi,
incidenta, nereda, nedovoljnog broja igrača i sl.
Klub koji neopravdano ne dođe, ne odigra ili prekine utakmicu snosi sve natjecateljske i
disciplinske sankcije.
Klub koji neopravdano ne sudjeluje u natjecanju, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od
najmanje 1.000,00 kn.
Klub koji ne dođe na zakazanu utakmicu na kojoj su određen termin i službene osobe, kaznit
će se novčanom kaznom u iznosu od najmanje 3.000,00 kn.

Zabrana nastupa zbog suspenzije
Članak 25.
Kup utakmica koja se treba igrati u vrijeme suspenzije, izrečene radi neizvršavanja
pravosnažnih odluka nadležnih organa, registrirat će se s 3:0 (bb) u korist protivnika.
U slučaju nastupa momčadi za vrijeme trajanja suspenzije, klub snosi sve sankcije predviđene
Pravilnikom o nogometnim natjecanjima i Disciplinskim pravilnikom.

Registracija utakmica
Članak 26.
Kup utakmice, na koje nije uložena žalba, a ne postoji temelj za registraciju utakmice po
službenoj dužnosti s 3:0 (bb), registriraju se postignutim rezultatom.
Povjerenstvo (Povjerenik) za natjecanje registrira utakmice u roku od 8 dana od dana
odigravanja utakmica, s tim što se utakmice ne mogu registrirati prije nego što prođe rok za ulaganje
žalbi.
Žalbe na odigrane utakmice
Članak 27.
O regularnosti kup utakmice može se rješavati samo temeljem žalbe oštećenog kluba. Žalbe po
svim osnovama moraju se najaviti brzojavom u roku od dva (2) dana, a u istom roku se dostavlja
obrazloženje u dva primjerka s dokazom o uplaćenoj pristojbi. Žalba se najavljuje Komisiji za
natjecanje.
Žalbe koje nisu pravovremeno najavljene, pravovremeno uložene, bez uplaćene pristojbe ili
nedovoljno uplaćene pristojbe, bit će odbačene.
Ukoliko rok za žalbe istječe u nedjelju ili na državni praznik, rok za ulaganje žalbi se
produžava na prvi slijedeći radni dan.
Žalbu na utakmicu rješava Povjerenstvo (Povjerenik) za natjecanje. Svaka žalba mora biti
riješena najkasnije u roku 8 dana od njenog prijema, osim ako je njeno rješenje motivirano

slučajevima čije rješavanje pripada u nadležnost drugog organa. U tom slučaju rješavanje žalbe se
odlaže do konačne odluke nadležnog organa.
Žalba na odluku Povjerenstvu za natjecanje ulaže se Povjerenstvu za žalbe ŽNS Slav. Brod, u
roku od osam (8) dana od dana primitka odluke Povjerenstva (Povjerenika) za natjecanje. Uz žalbu se
dostavlja dokaz o uplaćenoj pristojbi za žabu. Odluka Povjerenstva za žalbe je konačna.
Pristojba za žalbu u 1. stupnju (Povjerenstvo - Povjerenik za natjecanje) iznosi 500,00 Kuna, u
2. stupnju (Povjerenstvo za žalbe) 1.000,00 Kuna, a za prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu
pravilnika iznosi 1.500,00 Kuna. Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se žalba djelomično ili
potpuno usvoji.
Novčane obveze
Članak 28.
Klub domaćin snosi troškove sudaca i delegata. Sucima utakmice i delegatu utakmice klub
isplaćuje putne troškove i pristojbe na žiro račun najkasnije u roku osam (8) dana po odigranoj
utakmici. Odluku o visini pristojbi i putnih troškova sudaca i delegata donosi Izvršni odbor ŽNS-a.
Na sve kup utakmice određuju se tri suca i delegat kojima pripada pristojba u visini pristojbe
koju imaju suci i delegati II ŽNL.
ZAVRŠNICA KUP NATJECANJA
Članak 29.
Završnicu kup natjecanja – polufinali i finali – vode organi ŽNS-a.
U poluzavršnici (polufinalima) sudjeluju tri (3) kluba s područja Slavonskog Broda i jedan (1)
klub s područja Nove Gradiške.
Članak 30.
Kod ždrijebanja parova polufinala svi klubovi su u istom položaju – prvo izvučeni klub je
domaćin drugo izvučenom klubu, treće izvučeni klub je domaćin četvrto izvučenom klubu.
Članak 31.
Finalnu utakmicu tj.odluku o mjestu odigravanja – igralištu - donosi Izvršni odbor.
Organizaciju utakmice provodi klub organizator koji prikuplja prihode i snosi sve rashode. S
organizatorom se sačinjava Ugovor o organizaciji finalne utakmice kup natjecanja.
Pobjednik kupa osvaja pehar (u trajno vlasništvo), a 18 igrača, trener, pomoćni trener, liječnik,
fizioterapeut i službeni predstavnik kluba (ukupno 25 osoba) dobivaju “zlatne” medalje. Poraženi klub
dobiva pehar (u trajno vlasništvo), a 25 osoba, isto kao kod pobjednika, dobivaju “srebrne” medalje.
Sucima i delegatu finalne utakmice uručuju se “zlatne“ medalje
Članak 32.
Utakmice poluzavršnice i završnice u pravilu sude suci s lista višeg stupnja natjecanja od
županijskog. Kod određivanja sudaca i delegata u susretu klubova s područja Slavonskog Broda i
Nove Gradiške vodi se računa o zastupljenosti sudaca i delegata s oba područja, tj. ako se utakmica
igra u Slav. Brodu glavni sudac i delegat je iz Nove Gradiške, a pomoćnici iz Slavonskog Broda, i
obratno.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.
Sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe pravilnika HNS-a
Sukladno epidemiološkoj situaciji Povjerenik za natjecanje može odlučiti i o drukčijem
odigravanju pojedinih utakmica.
Izvršni odbor ŽNS-a daje upute za primjenu ovih Propozicija.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja.

Slavonski Brod, 20.07.2021.

Predsjednik
Dubravko Galović

