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XXVIII TURNIR U MALOM NOGOMETU ZA PIONIRE I MLAĐE PIONIRE 
  

OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA 2022. 
  

 
P R O P O Z I C I J E 

  
 

Članak 1. 
Naziv natjecanja: 
XXVIII OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA 2022. 
 

Članak 2. 
Organizator XXVIII TURNIRA U MALOM NOGOMETU je ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ. 

 
Članak 3. 

 Turnirom rukovodi u ime Organizatora Zagrebački nogometni savez, a natjecanje provodi 
Voditelj natjecanja. 
  

Članak 4. 
 Na turniru može sudjelovati ograničen broj momčadi (64) podijeljenih u dvije starosne 
kategorije : 
1.          MLAĐI PIONIRI   (2010. i 2011.godište) – 32 momčadi 
2.          STARIJI PIONIRI (2008. i 2009. godište) – 32 momčadi 
  
Momčadi se moraju pravovremeno prijaviti i uplatiti iznos od 500,00 kuna na: 
IBAN HR1523600001101420453 ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ, ZA OTVORENO 
PRVENSTVO 2021. 
  
Uplata se potvrđuje primjerkom virmana uplate. Ovaj iznos odnosi se samo na 16 (šesnaest) 
igrača. 
Sve troškove putovanja i boravka u svezi sudjelovanja na turniru snose momčadi 
samostalno, bez obzira na utakmicu i broj utakmica odigranih u jednom danu. 
 
U slučaju neispunjavanja svojih obaveza prema Organizatoru od strane momčadi sudionika 
ili pojedinaca svi članovi momčadi ili pojedinci gube pravo nastupa i sudjelovanja na turniru 
OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA 2021. 
  
U slučaju nanošenja materijalne štete od bilo koje momčadi ili pojedinca, dotična se mora 
nadoknaditi ili će se poduzeti zakonske mjere protiv počinitelja, te određene mjere 
Organizatora turnira. 
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Članak 5. 
 U prijavi treba navesti imena i prezimena najmanje 6 (šest) igrača. Imena preostalih igrača 
upisat će vođa momčadi prilikom prijave za jednu od utakmica. 
  
Obavezno je navesti u prijavu ime pod kojim će momčad nastupiti, ime i prezime, te 
telefonski broj i adresu osobe i zamjenika sa kojima se može kontaktirati u svezi turnira, te 
ime i prezime voditelja momčadi. 
  

Članak 6. 
 Igrač može nastupiti samo za jednu momčad. Ukoliko dvije ili više momčadi prijave istog 
igrača, konačnu pripadnost tijekom turnira određuje njegov prvi nastup. Prilikom prijave 
igrača za svaku utakmicu mora se upisati u zapisnik broj putovnice ili važeće sportske 
iskaznice svakog igrača, samo uz predočenje iste delegatu utakmice.Isto vrijedi i za svakog 
naknadno prijavljenog igrača prije njegovog prvog nastupa. 

 
Članak 7. 

 Prijava sastava za svaku momčad u jednoj utakmici vrši se 15 minuta prije početka 
utakmice za zapisničkim stolom. Na zahtjev Organizatora identifikacijski dokument igrač 
mora pokazati prilikom svake utakmice. 
  
Svaka momčad dužna je dopustiti da je prije utakmice snimi ovlašteni fotograf Organizatora. 
  

Članak 8. 
 Utakmice počinju u zakazano vrijeme i ne tolerira se nikakva zakašnjenja ni izmjene satnice, 
odnosno termina. Momčad koja u točno zakazano vrijeme ne izađe na teren sa najmanjim 
mogućim brojem igrača pet /5/ gubi utakmicu sa 3:0 b.b. 
  
Sve momčadi moraju biti spremne za nastup najmanje 30 minuta prije zakazanog početka. 
  
Voditelj natjecanja pridržava si pravo da u dokazanim iznimnim slučajevima raspravi o 
zahtjevu, odnosno odgodi, samo ako se radi o višoj sili /prometnoj nesreća službenog 
prijevoznika i sl/. 
 

Članak 9. 
 Nositelje i podnositelje određuje Voditelj turnira . 

 
Članak 10. 

 Svaka momčad za TURNIR može prijaviti najviše 16 igrača. U igri se istovremeno može 
nalaziti najviše šest (6) igrača (pet igrača i vratar). Pravo nastupa ima ona momčad koja u 
vrijeme zakazano za početak utakmice izvede na teren za igru najmanje pet (5) igrača (četiri 
igrača i vratara). 
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Momčad vodi na utakmici samo jedan voditelj momčadi i na klupi za igrače i u službenom 
prostoru može uz 16 igrača u sportskoj opremi nalaziti i predstavnik momčadi. Ako u roku 
od 5 minuta nepoželjne osobe ne napuste službeni prostor momčad gubi utakmicu sa 3:0 
b.b., a ako je to slučaj sa obje momčadi onda se one obje diskvalificiraju. 

 
Članak 11. 

Zamjene igrača i vratara mogu se tijekom utakmice vršiti neograničeno i “leteći“, ali samo u 
označenom prostoru kod zapisničkog stola. Pod ispravnom zamjenom smatra se kada prvo 
izađe igrač sa terena za igru te tada ulazi zamjenski igrač, a da je zamjena izvršena sukladno 
Pravilima nogometne igre. Za krivu zamjenu igrača, isti će biti upozoren ili isključen na dvije 
(2) minute kod težih povreda ovog pravila od strane suca utakmice. 
 

Članak 12. 
 Mlađi pioniri igraju s loptom br. 4, a stariji pioniri s loptom br. 5. Utakmice si igraju 2 x 15 
minuta bez odmora u poluvremenu. 
Finalne utakmice u svakoj kategoriji igraju se 2 x 20 minuta . 
  

Članak 13. 
 Natjecanje se održava po skupinama (8 x 4). U prvom krugu natjecanja iz svake skupine u 
daljnje natjecanje plasirati će se po dvije (2) najuspješnije momčadi. U drugom krugu 
natjecanja formirati će se nove skupine (4 x 4) iz kojih će se pobjednici istih ogledati u 
poluzavršnici kup-sustavom. 
 Momčad koja u natjecanju po skupinama pobjedi u regularnom dijelu utakmice dobiva tri 
(3) boda, neodlučenim rezultatom svaka momčad dobiva po jedan (1) bod te momčad koja 
je poražena nula (0) bodova. Momčad koja u kup-sustavu pobjedi u regularnom dijelu 
utakmice ili nakon izvođenja sedmeraca plasirat će se u finale a poražene momčadi igrat će 
za treće mjesto. 
  
Iz početnog udarca NE može se izravno postići pogodak. 
Poredak po skupinama određuje se na osnovu slijedećih parametara : 
  

a) broja osvojenih bodova 
b) u slučaju da dvije ili više momčadi imaju isti broj bodova poredak se određuje na 

temelju : 
-   međusobnih susreta 
-   omjera postignutih i primljenih pogodaka 
-   veći broj postignutih pogodaka u slučaju istog omjera postignutih i primljenih  
-   ako su svi parametri isti poredak će odlučiti ždrijeb 
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Članak 14. 
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 šesnaest (16) 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). 
  

Članak 15. 
Vratarev prostor je rukometnih “šest” metara u kojem vratar smije intervenirati rukom, i u 
kojem se prekršaji kažnjavaju sedmercem. 
  
Vratar loptu u igru može ubaciti isključivo rukom s bilo kojeg mjesta unutar svog kaznenog 
prostora, ali lopta tom prilikom mora izravno izaći iz kaznenog prostora (6 m). Vratar kod 
vratarevog ubacivanja lopte u igru i TIJEKOM IGRE  ne može loptu prebaciti preko 
središnje crte terena za igru, a da ista nije prije toga dotakla njegovu polovicu terena za 
igru. Nepoštivanje ovog pravila kažnjava se neizravnim (indirektnim) slobodnim udarcem 
sa središnje crte terena za igru u korist suparnika. Vratar ni u jednom trenutku ne može 
postići izravno rukom pogodak, već samo nogom i to tijekom igre. 
 

Članak 16. 
Sve momčadi obvezne su nastupiti isključivo u jednoobraznim dresovima i gaćicama, te bez 
trenirki /donji dio/ i u papučama s gumenim đonom. Vratar može nastupiti u trenirci / donji 
dio/. 
 
Obvezno trebaju igrači na leđima nositi brojeve, pod kojima moraju biti prijavljeni u zapisnik 
prije početka utakmice. Svi natpisi na dresovima (ime momčadi, ime igrača, logo sponzora...) 
moraju biti napisani na latiničnom pismu. U slučaju identičnih dresova dvije momčadi 
dresove mijenja momčad sa višim startnim brojem /pogledaj osnovnu prijavu organizatora/ 
kojeg dobivamo izvlačenjem parova. 
  
Rezervne dresove (markere) osigurava Organizator. 
  

Članak 17. 
Ubacivanje nogom (aut) je kada cijela lopta prijeđe uzdužnu crtu, bilo po tlu ili zrakom ili 
udari u strop dvorane. 
  
Udarac iz kuta (korner) je kada cijela lopta prijeđe poprečnu crtu, bilo po tlu ili zrakom, a 
posljednje je dotakla igrača ili vratara obrambene momčadi. 
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Kod ubacivanja nogom i udarca iz kuta suparnički igrači moraju biti udaljeni najmanje pet 
/5/ metra od lopte. Isto pravilo vrijedi i kod svih ostalih nastavaka igre (osim kod 
početnog udarca i nastavka igre nakon postizanja pogotka gdje igrači mogu biti udaljeni 3 
/tri/ metra). 
  
Vrijeme predviđeno za izvođenje svih nastavaka (slobodnih udaraca, ubacivanja nogom, 
udaraca iz kuta, uvođenje lopte u igru od strane vratara i sl.) je 4 /četiri/ sekunde. U 
slučaju da igrač u predviđenom vremenu ne izvede udarac, sudac će loptu dodijeliti 
suparničkoj momčadi (ovo se ne odnosi na početni udarac i za nastavak igre nakon 
postizanja pogotka). 
  

Članak 18. 
Zbog preoštre ili grube igre, nesportskog ponašanja ili prigovora, sudac mora kazniti igrače 
isključenjem na dvije (2) minute 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) minute. 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 ili predstavniku 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. 
  
Ukoliko se u vrijeme poluvremena utakmice igračima ili službenim osobama pokazuje crveni 
karton, momčad će u drugom poluvremenu igru nastaviti s istim brojem igrača, a isključeni 
igrači ili službene osobe moraju napustiti teren za igru (odlaze u gledalište). 
Vrijeme trajanja kazne mjeri se za zapisničkim stolom. 
  

Članak 19. 
Igrač koji iz bilo kojeg razloga izuzev isključenja zbog dvije vremenske kazne bude isključen 
do kraja utakmice, automatski nema pravo nastupa u slijedećoj utakmici, a u slučaju težeg 
prekršaja prijave suca ili delegata, voditelj natjecanja može ga kazniti zabranom igranja na 
više utakmica ili do kraja turnira, a u izuzetno teškim slučajevima i na nekoliko slijedećih 
turnira. Na odluku Voditelja natjecanja igrači i momčadi nemaju pravo žalbe, osim u 
izuzetno teškim slučajevima kada je igrač ili momčad kažnjena zabranom nastupa i na 
nekoliko slijedećih turnira, a žalba se podnosi Organizatoru. 
  
Za teže prekršaje Voditelj natjecanja, izreći će kaznu u skladu s disciplinskim Pravilnikom 
HNS-a, koja će se dati na verifikaciju nadležnom savezu. 
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Članak 20. 
Momčad koja zbog kazni isključenja ili zbog posljedice povreda (nemaju rezervnih igrača) 
ostanu na terenu s manje od tri(3) igrača nema pravo na nastavak utakmice, sudac istu 
prekida te se utakmica registrira sa 3:0 u korist momčadi koja nije prouzrokovala prekid ili 
postojećim rezultatom ukoliko je bio povoljniji od 3:0. Strijelci se u oba slučaja evidentiraju u 
statistiku najbolji strijelac turnira. 
 

Članak 21. 
Pravo žalbe na utakmicu ima svaka momčad u roku od 10 minuta nakon završetka 
utakmice uz uplatu od 1.000,00 kuna, koji se iznos u slučaju cjelovitog pozitivnog rješenja 
žalbe vraća uplatiocu (podnositelju žalbe). 
Članak 22. 
  
U slučaju istog broja pogodaka, najbolji strijelac je onaj koji je pogotke postigao u manje 
utakmica. Pogotci postignuti iz sedmerca po regularnom završetku utakmica ne broje se. 
 

Članak 23. 
Sve utakmice igraju se u dvoranama koje osigurava organizator turnira. 
 

Članak 24. 
Pravo tumačenja ovih propozicija ima isključivo Voditelj natjecanja u skladu s pozitivnim 
iskustvima u nogometnoj praksi. 
  
Za sve što nije regulirano ovim propozicijama primjenjuje se Pravilnik o natjecanjima HNS-a. 
Sve odluke Organizatora su konačne. 
 

Članak 25. 
Svaki igrač nastupa na vlastitu odgovornost. 
 

Članak 26. 
Igrač, član nogometnog kluba u inozemstvu, može nastupati na turniru samo uz odobrenje 
svoga kluba. 
 

Članak 27. 
 Ako na turniru sudjeluju više od dvije /2/ inozemne momčadi, Organizator je dužan dobiti 
odobrenje /prethodnu dozvolu/ međunarodne komisije HNS-a. 
Zagreb, studeni, 2022. godine. 
  

ORGANIZATOR:    ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ  
Voditelj turnira:  Željko Bogadi,prof. 

 
 

 


