ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
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Zagreb, Ulica Mladosti 1. odvojak 3
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Matični broj: 3212092

Zagreb, 11. kolovoza 2022. godine.
Komisija veterana Zagrebačkog nogometnog saveza, a na prijedlog Povjerenstva za natjecanje
veterana ZNS, na svojoj sjednici održanoj 11. kolovoza 2022. godine donosi

54. prvenstvo veterana ZNS
Propozicije natjecanja
natjecateljska sezona 2022 / 2023
Opde odredbe
Članak 1.
Organizator natjecanja 54. prvenstva veterana Zagrebačkog nogometnog saveza je Komisija veterana
ZNS, a natjecanje provodi Povjerenstvo za natjecanje veterana ZNS.
Članak2.
Natjecanje momčadi veterana Zagrebačkog nogometnog saveza u sezoni 2022/2023 godine odvijati de
se u tri stupnja:
Prvi stupanj natjecanja:
- jedna skupina, Premier liga s 11 (jedanaest) momčadi,
- natjecanje se igra po dvokružnom bod sustavu. Za pobjedu se dobiva tri boda, za neriješen rezultat
jedan bod, a za poraz se ne dobivaju bodovi,
- iz lige u niži stupanj natjecanja ispada 1 (jedna), posljednja momčad (11. plasirani) ili onoliko
momčadi koliko je potrebno da liga u sezoni 2023 / 2024 ima 12 momčadi,
- dvije prvoplasirane momčadi u Premier ligi stječu pravo nastupa na veteranskom nogometnom
prvenstvu Hrvatske u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza.
Drugi stupanj natjecanja:
- dvije skupine prve lige (1. liga skupina A i 1. liga skupina B),
- natjecanje se igra po dvokružnom bod sustavu. Za pobjedu se dobiva tri boda, za neriješen rezultat
jedan bod, a za poraz se ne dobivaju bodovi,
- 1. liga skupina A s 12 (dvanaest) momčadi,
- 1. liga skupina B s 12 (dvanaest) momčadi,
- pobjednici obje skupine prve lige stječu pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (Premier liga) u
sezoni 2023 / 2024,
- iz 1. liga skupina A ispadaju u niži stupanj natjecanja (2. liga) 2 (dvije) posljednje momčadi (11.
plasirani i 12. plasirani) ili onoliko momčadi koliko je potrebno da liga u sezoni 2023 / 2024 ima 12
momčadi,
- iz 1. liga skupina B ispadaju u niži stupanj natjecanja (2. liga) 2 (dvije) posljednje momčadi(11.
plasirani i 12. plasirani) ili onoliko momčadi koliko je potrebno da liga u sezoni 2023 / 2024 ima 12
momčadi.
Tredi stupanj natjecanja:
- tri skupine (2. liga skupina A, 2. liga skupina B, 2. liga skupina C)
- natjecanje se igra po dvokružnom bod sustavu. Za pobjedu se dobiva tri boda, za neriješen rezultat

jedan bod, a za poraz se ne dobivaju bodovi,
- 2. liga skupina A s 14 (četrnaest) momčadi,
- 2. liga skupina B s 14 (četrnaest) momčadi,
- 2. liga skupina C s 12 (dvanaest) momčadi.
Pobjednici (prvaci) sve tri skupine drugih liga stječu pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (prva liga)
u sezoni 2023/2024. Pravo nastupa u višem stupnju natjecanja (prva liga) u sezoni 2023/2024 stječe i
najbolja drugoplasirana momčad (viceprvak) iz sve tri skupine drugih liga (jedna momčad od tri
drugoplasirane).
S obzirom da 2. liga skupina A i 2. liga skupina B imaju po 14 momčadi, a 2. liga skupina C ima 12
momčadi, drugoplasiranim momčadima 2. liga skupina A i 2. liga skupina se, prije utvrđivanja kriterija
za najbolju drugoplasiranu momčad, brišu svi rezultati s posljednje dvije momčadi na ljestvici (13.
plasiranim i 14. plasiranim; ukupno četiri rezultata - četiri utakmice). Nakon toga se pristupa određivanju
najbolje drugoplasirane momčadi.
Kriterij za određivanje najbolje drugoplasirane momčadi je:
a) veda količina osvojenih bodova,
b) veda ukupna razlika postignutih i primljenih pogodaka,
c) veda ukupna količina postignutih pogodaka,
d) ždrijeb.
Klubovi koji de se u prvim i drugim ligama veterana ZNS (54. prvenstvo, sezona 2022/2023) plasirati od
drugog do zaključno petog mjesta na ljestvici stječu pravo prijaviti se u sezoni (2023/2024) za 55.
prvenstvo veterana ZNS u viši stupanj natjecanja. Plasman istih u viši stupanj natjecanja uvjetovan je
popunjenošdu viših liga.
Natjecanje se u svim ligama igra po dvokružnom bod sustavu. Za pobjedu se dobiva tri boda, za
neriješen rezultat jedan bod, a za poraz se ne dobivaju bodovi. Utakmice redovnog kola igraju se
ponedjeljkom i utorkom, a iznimno može Povjerenstvo za natjecanje veterana ZNS donijeti odluku da se
redovno kolo igra i u nekom drugom terminu. Utakmice traju 2x40 (dva puta četrdeset) minuta, a odmor
između dva poluvremena traje 10 (deset) minuta.
Izmjene igrača u svim ligama su "letede". Izmjena igrača se vrši na sredini igrališta, na sjecištu uzdužne i
poprečne crte igrališta, kod klupa za pričuvne igrače. U Zapisnik o utakmici se mogu upisati SVI igrači
jedne momčadi koji su nazočni na utakmici i ispravno registrirani s liječničkim pregledom.
Povjerenstvo za natjecanje
Članak 3.
Povjerenstvo za natjecanje veterana ZNS čine predsjednik i članovi (Povjerenici). Sastaje se na redovnim
i izvanrednim sastancima, ovisno o potrebi, predlaže sustav natjecanja, razvrstavanje klubova po stupnju
natjecanja i po ligama, određuje raspored natjecanja, određuje nadnevak početka prvenstva, određuje
nadnevak završetka prvenstva, očituje se o prijedlozima Povjerenika liga, a prijedloge šalju Komisiji
veterana ZNS koja ih razmatra i ovjerava ili odbacuje.
Povjerenik lige
Članak 4.
Za svaku ligu veterana ZNS, Komisija veterana ZNS određuje Povjerenika lige. Povjerenici liga su ujedno
i članovi Povjerenstva za natjecanje. Povjerenik lige upravlja ligom za koju je određen. Dužan je voditi
računa da se svi sudionici lige pridržavaju Pravila nogometne igre, Pravilnika o nogometnim
natjecanjima, Disciplinskog pravilnika veterana ZNS, Kodeksa ponašanja nogometnih djelatnika i
Propozicija natjecanja veterana ZNS te sve ostalih propisa Hrvatskog nogometnog saveza i Zagrebačkog
nogometnog saveza.
Dužnosti Povjerenika lige su:
- poslije odigrane prvenstvene utakmice dužan je pregledati Zapisnik o utakmici i Izvještaj o
utakmici te utvrditi eventualne nepravilnosti (nastup igrača ili kluba pod suspenzijom i slično),

-

-

-

poslije svakog odigranog prvenstvenog kola, a prije sljededeg prvenstvenog kola, dužan je u
Tajništvu veterana ZNS pregledati Zapisnike o utakmici i Izvještaje o utakmici te utvrditi
nepravilnosti (nedostatak nekog od dokumenta, nepravilnosti i netočnosti u dokumentima i
slično),
vodi evidenciju o postignutim rezultatima (ljestvica), postignutim pogocima (lista strijelaca),
javnim opomenama, isključenjima, kaznama i suspenzijama igrača i službenih osoba,
na traženje Voditelja momčadi, povodom poslanog Zahtjeva za odgodu utakmice, odlučuje o
istom i odgovara podnositelju zahtjeva (isključivo putem elektronske pošte),
registrira prvenstvenu utakmicu u prvom stupnju,
pokrede zahtjev za disciplinski postupak protiv igrača, protiv klubova, protiv službenih osoba,
dužan je pokrenuti disciplinski postupak protiv igrača, protiv predstavnika kluba i protiv kluba
koji su nastupili unatoč izrečenoj suspenziji, nepladenoj kazni ili nepladenoj članarini,
dužan je najkasnije 72 (sedamdeset i dva) sata nakon završetka utakmica, dostaviti Tajniku
Komisije za veterane pisano Izvješde o utakmicama lige koju prati (isključivo putem elektronske
pošte),
objavljuje svoja zapažanja u pisanom obliku u službenom Glasniku.

Voditelj momčadi
Članak 5.
Dužnosti Voditelja momčadi:
- prijavljuje momčad za sudjelovanje u Prvenstvu veterana ZNS (veliki i mali nogomet),
- sudjeluje u radu Plenuma klubova,
- službeno komunicira putem službene elektronske adresa kluba s Komisijom veterana ZNS,
Povjerenstvom za natjecanje veterana ZNS, Tajnikom veterana ZNS, Povjerenikom lige,
Disciplinskim sucem veterana ZNS i ostalim službama i osobama,
- organizira prvenstvenu utakmicu kao domadin (dočekuje službene osobe, suparničku momčad),
- dužan je u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata od završetka utakmice, Povjereniku lige poslati
Zapisnik o utakmici i Izvještaj o utakmici putem e-maila, WhatsApp ili Viber aplikacije.
Pravo nastupa igrača na utakmici
-

-

-

-

Članak 6.
na svim prvenstvenim utakmicama ispunjava se Zapisnik o utakmici i Izvještaj o utakmici koje
prije početka prvenstva voditelji momčadi, klubovi, dobivaju putem elektronske pošte. Klubovi
su dužni ispunjavati isključivo službene dokumente (Zapisnik o utakmici i Izvještaj o utakmici)
koji su jednaki za sve lige veterana ZNS,
na utakmici smiju nastupiti registrirani igrači upisani u Zapisnik o utakmici, sastavljen i potpisan
od strane Voditelja klubova prije početka utakmice, a utakmica ne smije započeti prije toga,
svi igrači upisani u Zapisnik o utakmici evidentiraju se kao da su nastupili na utakmici,
pravo nastupa na utakmici imaju samo uredno registrirani igrači s valjanim liječničkim pregledom
koji nije stariji od 6 (šest) mjeseci. Liječnički pregled se dokazuje ovjerom istog u Športskoj
iskaznici (Kupon igrača) (treba biti ovjerena žigom, faksimilom liječnika i potpisom liječnika) ili
Potvrdom o obavljenom liječničkom pregledu (treba biti ovjerena žigom, faksimilom liječnika i
potpisom liječnika) koja nije starija od 6 (šest) mjeseci izdanom od strane Poliklinike za medicinu
rada i športa ZNS ili drugih medicinskih ustanova ovlaštenih za obavljanje liječničkih pregleda
sportaša. Liječnički pregled vrijedi od Obiteljskog liječnika i od ovlaštenih ustanova za obavljanje
liječničkih pregleda sportaša. Liječnički pregled vrijedi šest mjeseci od dana obavljanja.
Prijelazni rok za veterane traje od 15. lipnja do 31. kolovoza 2022. godine, a prijelaz iz kluba u
klub ili iz saveza u savez je mogude ostvariti uz važedu Istupnicu i po potrebi važedu Brisovnicu do
14. listopada 2022. godine.
Igrači koji se prvi puta registriraju za nogometni klub, mogu to pravo ostvariti do 31. prosinca
2022. godine, a poslije od 15. siječnja 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine, odnosno do 30.

-

-

-

-

-

travnja 2023. godine (za igrače čiji je klub istupio iz natjecanja).
pravo nastupa na utakmici imaju samo uredno registrirani igrači s valjanim liječničkim pregledom
koji nije stariji od 6 (šest) mjeseci. Liječnički pregled se dokazuje ovjerom istog u Športskoj
iskaznici (Kupon igrača) ili Potvrdom o obavljenom liječničkom pregledu koja nije starija od 6
(šest) mjeseci izdanom od strane Poliklinike za medicinu rada i športa ZNS ili drugih medicinskih
ustanova ovlaštenih za obavljanje liječničkih pregleda sportaša,
Od 1. srpnja 2022. godine (sezona 2022 / 2023) pravo (starosna dob) na registraciju igrača –
veterana za klubove Zagrebačkog nogometnog saveza imaju igrači rođeni do 30. lipnja 1986.
godine. Igrač do kraja sezone u kojoj počinje nastupati za veterane u ZNS treba navršiti 37.
godine života (do 30. lipnja 2023. godine).
Svi igrači rođeni poslije 30. lipnja 1986. godine, a rođeni do 30. lipnja 1989. godine, koji su
registrirani kao igrači-veterani, imaju pravo nastupa za svoj klub, ali samo za veteransku
kategoriju (ne i za seniore istog kluba).
Igrači-veterani, registrirani u drugim županijskim nogometnim savezima kao „veteran“, mogu
se registrirati u Zagrebačkom nogometnom savezu kao „veteran“ (stječeno pravo iz drugih
županijskih nogometnih saveza).
igrači - veterani ne smiju istovremeno biti registrirani za drugi seniorski ili veteranski klub, bilo u
državi (Republika Hrvatska) ili u inozemstvu,
igrač smije biti istovremeno registriran kao veteran jednog kluba i za malonogometni drugi klub
(ili za seniore ili za veterane),
Športske iskaznice vrijede izdane od strane Tajništva veterana ZNS („veteranske iskaznice“) kao i
one ispisane na PVC mediju (HNS iskaznice);
nepravilno registrirani igrači i klub snose posljedice utvrđene Disciplinskim pravilnikom HNS.

Organizacija utakmice
Članak 7.
Organizaciju utakmice provodi klub domadin i isključivo je odgovoran za provođenje iste. Loše izvršena
organizacija utakmice povlači odgovornost prema odredbama Disciplinskog pravilnika veterana ZNS.
Komisija veterana ZNS ne snosi odgovornost vezanu za organizaciju utakmice, ni za bilo kakve incidente,
odnosno možebitne nezgode sudionika utakmice i gledatelja utakmice. Svi igrači kao i službene osobe
utakmice nastupaju na vlastitu odgovornost.
Članak 8.
Klub domadin utakmice dužan je poduzeti sve mjere za sigurnost službenih osoba (sudaca i delegata), te
gostujudih igrača i gledatelja, a za utakmicu je dužan osigurati:
- dvije ispravne nogometne lopte za igru,
- tri primjerka Zapisnika o utakmici i Izvještaja o utakmici (u pisanom obliku),
- elektronski oblik Zapisnika o utakmici i Izvještaja o utakmici na računalu,
- zapisničara (osim u Premier ligi),
- osvježavajude pide za igrače i suce.
Na traženje Suca utakmice ili Delegata utakmice, klub domadin je dužan pozvati policiju.
Predstavnik domadina dužan je službenim osobama podmiriti Naknadu za troškove prijevoza, Naknadu
za suđenje i Naknadu za delegata. Naknade se mogu platiti odmah poslije utakmice ili kasnije, ali
obvezno prije početka sljedede prvenstvene utakmice. Za utakmice posljednjeg kola prvenstva (u
jesenskom dijelu ili u proljetnom dijelu) naknade službenim osobama se ispladuju odmah poslije
završetka utakmice.
Članak 9.
U slučaju da oba kluba imaju službeno prijavljenu istu boju dresova, dresove mijenja domadin (u različitu
boju dresova ili markere s brojevima).

Nogometna igrališta
Članak 10.
Nogometna igrališta na kojima se odigravaju utakmice svih liga, trebaju biti pregledana i registrirana od
Povjerenstva za natjecanje Komisije veterana ZNS.
Nogometna igrališta na kojima se odigravaju prvenstvene utakmice veterana ZNS trebaju biti najmanjih
dimenzija 90 m duljine i 45 m širine, a najvedih dimenzija 120 m duljine i 90 m širine. Igralište treba biti
u obliku pravokutnika (ne kvadrata).
Podloga na terenu za igru treba biti u potpunosti prirodna ili u potpunosti umjetna (u tom slučaju boja
podloge treba biti zelena), osim u slučaju integrirane kombinacije umjetnih i prirodnih materijala
(hibridni sustav) odobrena od Povjerenstva za natjecanje Komisije veterana ZNS.
Nogometno igralište trebaju u svom sastavu imati:
- minimalno 3 (tri) svlačionice,
- kupaonice s toplom vodom u sastavu svlačionica s četiri do osam tuševa,
- sanitarni čvor odvojen od sanitarnog čvora za gledatelje,
- zasebnu prostoriju za pisanje Zapisnika o utakmici,
- natkrivene kabine za pričuvne igrače i službene osobe na utakmici,
- igralište treba biti pripremljeno za odigravanje utakmice (pokošena trava, propisno obilježeno,
naprave uredno postavljene).
Delegat utakmice (Premier liga)
Članak 11.
Za svaku utakmicu Premier lige Povjerenik za delegate određuje Delegata utakmice.
Dužnosti Delegata utakmice lige su:
- dodi na igralište dodi najkasnije 45 (četrdeset i pet) minuta prije zakazanog početka utakmice,
- pregledati igralište, svlačionice za igrače, svlačionice za suce, a sve u nazočnosti suca utakmice,
- prije početka utakmice dužan je pregledati Športske iskaznice, utvrditi pravo nastupa igrača
(liječnički pregled, registracija, provjeriti kazne igrača i klubova, provjeriti suspenzije igrača i
klubova),
- sastaviti Zapisnik o utakmici koji prije početka utakmice potpisuju Voditelji klubova i Sudac
utakmice. Utakmica ne smije početi ako nisu ispunjeni navedeni uvjeti,
- po svršetku utakmice dužan je ispuniti Zapisnik o utakmici i Izvještaj o utakmici,
- najkasnije 12 (dvanaest) sati po završetku prvenstvene utakmice javiti Povjereniku lige rezultat
utakmice, strijelce, opomenute i isključene igrače s točnim navedenim razlogom opomena i
isključenja,
- izvornike Zapisnika o utakmici i Izvještaja o utakmici dužan je dostaviti u Tajništvo Komisije
veterana ZNS u roku 72 (sedamdeset i dva) sata od završetka utakmice.
Suci utakmice
Članak 12.
Premier liga i Prva liga:
Utakmice Premier lige i Prve lige sude 3 (tri) suca, a utakmice svih skupina Druge lige 1 (jedan) sudac.
Suce utakmica određuje (delegira) Povjerenik za suđenje, imenovan od strane Komisije veterana ZNS.
Dužnosti Suca utakmice su:
- dodi na igralište odigravanja prvenstvene utakmice najkasnije 30 (trideset) minuta prije
zakazanog početka utakmice,
- pregledati igralište, naprave, svlačionice i utvrditi pripremljenost istih za odigravanje utakmice,
- utvrditi jesu li su se stekli uvjeti za odigravanje utakmice (uz nazočnost kapetana obje momčadi),
- na utakmicama gdje nema Delegata utakmice (prve i druge lige), ulogu Delegata utakmice
preuzima Sudac utakmice sa svim obvezama te funkcije (pregled športskih iskaznica, utvrđivanje
prava nastupa igrača, ovjera Zapisnika o utakmici potpisom Voditelja klubova prije početka
utakmice, upisivanje opomena i isključenja u Izvještaj o utakmici i ostalo vezano za događaje na

utakmici).
Članak 13.
Ukoliko na zakazanu utakmicu ne dođe delegirani Sudac utakmice, utakmicu sudi Prvi pomodni sudac, a
ako ni on nije došao utakmicu sudi Drugi pomodni sudac, koji sebi bira pomodnike. Ako niti Drugi
pomodni sudac nije došao na utakmicu, tada suca utakmice bira Delegat utakmice, a izabrani sudac
utakmice bira pomodnike. Ako na utakmicu nije došao niti Delegat utakmice, Voditelji klubova izabrat de
Suca utakmice, koji sam bira pomodnike. Sve treba biti navedeno u Izvještaju o utakmici prije početka
utakmice i ovjereno potpisima Voditelja momčadi i Suca utakmice.
Za skupine Prvih liga o izboru redoslijed je isti kao u Premier ligi, osim kada nije došao niti jedan sudac,
tada se dogovaraju Voditelji klubova o izboru Suca utakmice, a isti bira svoje pomodnike. Izbor Suca
utakmice trebaju prihvatiti svojim potpisom u Izvještaju o utakmici oba Voditelja klubova ili Kapetani
momčadi.
Druga liga
Kada na utakmicu ne dođe delegirani Sudac utakmice, Voditelji momčadi biraju Suca utakmice, upisuju
ime i prezime izabranog suca u Zapisnik o utakmici i Izvještaj o utakmici i iste ovjeravaju svojim
potpisom prije početka utakmice. Zbog nedolaska Suca utakmice na utakmicu, ista se ne smije odgađati,
ved se treba odigrati.
Igrači
-

-

-

Članak 14.
utakmica može započeti ako jedna momčad ima najmanje 7 (sedam) ispravnih igrača (Športska
iskaznica, liječnički pregled, registracija igrača),
svi zamjenski igrači upisani u Zapisnik o utakmici mogu nastupiti na način predviđen Pravilima
nogometne igre,
ako neka od momčadi ostane s manje od 7 (sedam) igrača na igralištu spremnih za igru, utakmica
se prekida, a Povjerenik lige donosi odluku o registraciji utakmice,
Suspendirani igrači nemaju pravo nastupa na utakmici dok ne odrade kaznu. Pod Suspendiranim
igračem smatra se i igrač koji nije podmirio novčanu kaznu, nakon odrađene kazne zabrane
igranja,
igrač koji dobije tredu opomenu u sezoni, automatski je suspendiran i na prvoj sljededoj
prvenstvenoj utakmici nema pravo nastupa,
evidenciju opomena vodi i kontrolira Povjerenik lige kao i svaki klub za svoje igrače,
ako je na prvenstvenoj utakmiciupisan u Zapisnik o utakmici suspendirani igrač, a nije nastupio
na utakmici, protiv kluba de po službenoj dužnosti Povjerenik lige pokrenuti disciplinski
postupak,
protiv igrača koji je nastupio pod suspenzijom, protiv njegovog kluba i protiv Predstavnika kluba
na utakmici, se pokrede disciplinski postupak,
ako je uložena Žalba na nastup suspendiranog igrača, Komisija za žalbe veterana ZNS odlučuje o
istoj.

Registracija utakmice
Članak 15.
Ako na utakmicu nema Žalbe ili nekog drugog razloga za registraciju po službenoj dužnosti, u prvom
stupnju utakmicu je Povjerenik lige dužan registrirati postignutim rezultatom. Ukoliko je na utakmicu
uložena Žalba, ista de se registrirati nakon odluka nadležnih tijela Komisije veterana ZNS.
Žalba
-

Članak 16.
možebitnu Žalbu na registraciju utakmice, na nastup pojedinog igrača ili na možebitne
nepravilnosti, treba podnijeti u roku od 48 (četrdeset i osam) sati nakon završetka utakmice.

-

-

Žalba se iznimno može podnijeti i poslije navedenog roka ako su se naknadno utvrdile
nepravilnosti,
Naknada za žalbu iznosi 500 kn (petsto kuna) za klubove, odnosno 200 kn (dvjesto kuna) za
igrače i službene osobe,
Nepravovremene i nepotpune Žalbe nede se razmatrati,
Komisija za žalbe veterana ZNS je dužna u roku od sedam dana donijeti Odluku o žalbi. Strane u
postupku imaju na Odluku Komisije za žalbe veterana ZNS pravo Žalbe Izvršnom odboru ZNS u
roku od 7 (sedam) dana od objave Odluke Komisije za žalbe veterana ZNS u službenom Glasniku.
Izvršni odbor ZNS donosi Odluku koja je konačna i na koju nema nitko pravo Žalbe,
objavom Odluka o kazni igračima, klubovima i ostalima u službenom Glasniku, smatra se
dostavljenom Odlukom strankama u postupku.

Utvrđivanje plasmana
Članak 17.
Momčad koji pobijedi utakmicu osvaja 3 (tri) boda, a kod neodlučenog rezultata osvaja 1 (jedan) bod.
Momčad koja izgubi utakmicu ne dobiva bodove.
Konačan Plasman na ljestvici se utvrđuje redom sljededim kriterijima:
a) veda količina osvojenih bodova,
b) ukoliko dvije momčadi na kraju prvenstva osvoje isti broj bodova, plasman na Ljestvici utvrđuje se
omjerom njihovih međusobnih utakmica:
b 1 - vedi broj bodova,
b 2 - veda razlika pogodaka u međusobnim utakmicama,
b 3 - ždrijeb.
Ukoliko isti broj bodova imaju tri ili više momčadi radi se Mini ljestvica momčadi s istim brojem
bodova i primjenjuje kriterij pod stavkom „b“ istim redoslijedom.
Ako je sve to izjednačeno tada se primjenjuju daljnji kriteriji (c, d, e),
c) veda ukupna razlika postignutih i primljenih pogodaka,
d) veda ukupna količina postignutih pogodaka,
e) ždrijeb.
Financijske odredbe
Članak 18.
Svaki klub je dužan platiti:
- na račun Zagrebačkog nogometnog saveza godišnju članarinu za momčadi, a iznos godišnje članarine i
način pladanja je sukladan Odluci Komisije veterana ZNS,
- Naknadu za suđenje i Naknadu za putne troškove Sucima utakmice i Delegatu utakmice po završetku
utakmice,
- novčane kazne kluba,
- novčane kazne igrača i ostalih službenih osoba.
Ostale odredbe
-

-

-

Članak 19.
ako pojedini klub ne odigra dvije prvenstvene utakmice u istoj sezoni svojom krivnjom, sljededu
sezonu nastupa u najnižem stupnju natjecanja, bez obzira na plasman u ligi tekude sezone,
ako neki od klubova u natjecateljskoj sezoni prouzroči 2 (dva) prekida utakmice, sljedede sezone
nastupa u najnižem stupnju natjecanja ili se isključuje iz natjecanja u organizaciji Komisije
veterana ZNS ovisno o Odluci disciplinskih tijela,
ako momčad koja je ostvarila pravo prijelaza u viši stupanj natjecanja u sljededoj sezoni, ne želi
svoje pravo iskoristiti iz opravdanih razloga, dužna je najkasnije mjesec dana prije početka
sljededeg prvenstva (sezone), o tome pisanim putem izvijestiti Povjerenstvo za natjecanje,
momčad koja ne želi u viši stupanj natjecanja, zamijeniti de prvi sljededi klub na konačnoj Ljestvici

-

(sve do petog mjesta na ljestvici),
ukoliko iz iste skupine prve ili druge lige, prvih pet klubova na ljestvici ne želi u viši stupanj
natjecanja, tada Povjerenstvo za natjecanje donosi Odluku o popunjavanju liga višeg stupnja
natjecanja.

Odgoda utakmice
Članak 20.
Ako pojedini klub želi Odgodu igranja prvenstvene utakmice ili neku drugu promjenu vezanu za
prvenstvenu utakmicu, to može zatražiti isključivo elektronskom poštom, pisanim putem. Zahtjev za
odgodu utakmice ili neku drugu promjenu vezanu za prvenstvenu utakmicu, treba ukratko obrazložiti, a
pisani zahtjev se istovremeno šalje na službene e-mail adrese:
- Povjerenik lige,
- Predsjednik Povjerenstva za natjecanje veterana ZNS,
- Voditelj suparničke momčadi utakmice za koju se traži odgoda,
- Tajnik Komisije veterana ZNS.
Nakon slanja Zahtjeva za odgodu utakmice na njega su dužni odgovoriti svi primatelji e-maila sa svojim
stavom. Konačnu Odluku o Zahtjevu za odgodu utakmice donosi Povjerenik lige.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama natjecanja, vrijede odredbe sljededih dokumenata po
kojima se odvija natjecanje u ligama veterana ZNS:
- Pravila nogometne igre,
- Pravilnik o nogometnim natjecanjima,
- Kodeks ponašanja nogometnih djelatnika,
- Disciplinski pravilnik veterana ZNS,
i ostalim propisima Hrvatskog nogometnog saveza i Zagrebačkog nogometnog saveza.

Tajnik:

Ivica VALERIJEV

Predsjednik:

Tomo PRŠIR

