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P R O P O Z I C I J E 
za 16. dvoransko prvenstvo za mlađe pionire i pionire ZNS-a 

 
 

Vrijeme održavanja: 14., 15., 21., 22., 28. i 29. siječanj i 04., 05., 11., 12. i 18. veljača 2023.g. 
Mjesto održavanja: OŠ“Špansko Oranice“. 
Mlađi pioniri, igrači rođeni 2010./2011., 32 momčadi. (druge momčadi moraju obavezno 
nastupiti sa ulaznim  godištem - 2011. godište) 
Pioniri, igrači rođeni 2008./2009., 32 momčadi. (druge momčadi moraju obavezno nastupiti 
sa ulaznim godištem - 2009. godište) 
Svi igrači moraju imati OBAVEZNO SPORTSKU ISKAZNICU sa važećim liječničkim pregledom. 
Pravo nastupa imaju samo igrači koji su registrirani članovi kluba koji se natječe u ligama 
Središta Zagreb i ZNS-a. 
Igrač ne može igrati u dvije različite kategorije. 
Upisnina /j e d n o k r a t n a / po momačadi za nastup na dvoranskom prvenstvu iznosi 
53,09 €. Upisnina je namjenjena za troškove službenih osoba i uplaćuje se OBAVEZNO na 
IBAN ZNS-a najkasnije do 13. siječnja 2023.g.  
 
Sustav natjecanja i propozicije 
 
Momčadi su u obje kategorije razvrstane u 8 skupina sa po 4 sudionika. U skupinama igra 
svatko sa svakim (3 utakmice), a nakon toga 2 prvoplasirane momčadi iz svake skupine ulaze 
u osminu finala (raspored je unaprijed definiran). Pobjednici osmine finala igraju 
četvrtfinalne, polufinalne, za 3. mjesto i finalne utakmice. 
Mlađi pioniri igraju s loptom br. 4, a stariji pioniri s loptom br. 5.  
Utakmicu isključivo moraju voditi licencirani treneri te kategorije ili licencirani treneri iz 
kluba. 
Igra se po sistemu 5+1, a broj prijavljenih igrača je ograničen na 20. Trener je dužan javiti se 
delegatu utakmice najkasnije 15 minuta prije početka utakmice sa popisom koji sadrži broj 
dresa igrača, ime i prezime igrača, datum rođenja igrača i sportskom iskaznicom igrača.  
Igrači obavezno moraju nastupiti sa štitnicima. Svi igrači mogu ulaziti u igru. Izmjene su 
leteće u prostoru predviđenom za izmjenu igrača. 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 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. Svi slobodni udarci moraju se izvesti u roku od  4 sekunde, a suparnički igrači moraju 
biti udaljeni od lopte najmanje 5 metara. Kazneni udarac se dosuđuje u skladu s PNI za 
prekršaj učinjen u kaznenom prostoru (6 m), a izvodi se sa 7 metara. Igrač može biti isključen 
na vremensku kaznu u trajanju od   2 minute ili do kraja susreta. Igrača isključenog do kraja 
susreta može zamijeniti nakon 2 minute suigrač. Igrač isključen do kraja susreta nema pravo 
nastupa u sljedećoj utakmici, a u slučaju težeg izgreda i do kraja turnira. Ako momčadi imaju 
istobojne dresove pravo na boju ima prvoimenovana momčad. Utakmica traje 2 x 15 
minuta, a utakmice završnice (polufinale, za 3. mjesto i finalnu utakmicu) 2 x 20 minuta. U 
slučaju neodlučenog rezultata u utakmicama osmine finala, četvrtfinala, polufinala, za 3. 
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mjesto i finalne utakmica izvode se sedmerci po 3 igrača iz svake momčadi, a ako je i tada 
neodlučeno izvodi se jedan za jedan do konačnog pobjednika. Sve susrete sudi po jedan 
sudac, a utakmice završnice (polufinale, za 3. mjesto i finalnu utakmicu) po dva suca. 
Zapisnik utakmice vodi delegat. 
 
Utvrđivanje plasmana 
 
Ako dvije momčadi imaju isti broj bodova plasman se određuje: 

1. Međusobni susret 
2. Razlika pogodaka 
3. Veći broj postignutih pogodaka 
4. Ždrijeb 

Ako tri momčadi imaju isti broj bodova plasman se određuje: 
1. Broj bodova u međusobnim susretima 
2. Razlika pogodaka u međusobnim susretima 
3. Razlika pogodaka u svim susretima 
4. Veći broj postignutih pogodaka u svim susretima 
5. Ždrijeb 

Ako sve četiri momčadi imaju isti broj bodova plasman se određuje: 
      1. Razlika pogodaka 
      2. Veći broj postignutih pogodaka 
      3. Ždrijeb 
 
Momčadske i pojedinačne nagrade 
 
Tri prvoplasirane momčadi dobit će  pehare i medalje. Nagrade će dobiti i najbolji igrač, 
vratar i strijelac. 
U slučaju da dva ili više igrača imaju jednak broj pogodaka, najbolji strijelac je: 

1. Igrač čija je momčad odigrala manji broj utakmica 
2. Mlađi (najmlađi) igrač       

 
Napomena: 
 
Svaki igrača nastupa na vlastitu odgovornost. Organizator turnira ne preuzima odgovornost 
za možebitne nesretne slučajeve, ozljede i ostale nastale štete, kao ni troškove liječenja 
igrača  (pa i onda kada na utakmici nije nazočan liječnik). Treneri i voditelji momčadi 
preuzimaju obvezu da utvrde valjanost liječničkog pregleda (koji ne smije biti stariji od šest 
mjeseci). Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, vrijede odredbe Pravilnika o 
nogometnim natjecanjima i Disciplinskog pravilnika, te ostali propisi HNS-a i ZNS-a.  
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POSEBNA NAPOMENA - OBAVIJEST O FOTOGRAFIRANJU I SNIMANJU DOGAĐANJA: 
 
Ovim putem vas obavještavamo kako će 15. Dvoransko prvenstvo za mlađe pionire i pionire 
ZNS-a biti snimano i fotografirano tijekom održavanja.  Ulaskom u prostor održavanja turnira 
pristajete biti fotografirani i snimani, a ukoliko ne želite biti snimani niti fotografirani, 
ljubazno molimo da ne ulazite u prostor održavanja navedenog turnira. Ovim putem vas 
obavještavamo kako će fotografije i video snimke načinjene na ovom događanju biti 
korištene za potrebe javnih promotivnih objava radi daljnje promocije događanja u 
neograničenom vremenskom trajanju. Objava snimki/fotografija sa manifestacije služi za 
promidžbene i promotivne potrebe organizatora turnira i njegovog poslovanja, odnosno svih 
partnera organizatora. Obavještavamo vas kako za objave fotografija i snimaka nemate 
pravo na nikakvu naknadu. 

 
NATJECATELJSKO  POVJERENSTVO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


