
PROPOZICIJE  NATJECANJA  NA  22. DVORANSKOM  

MALONOGOMETNOM  PRVENSTVU  ZNS-A ZA  LIMAČE  I  ZAGIĆE 
 

DVORANA OŠ IVANJA REKA   19. 11. 2022. –  29.12. 2022. 

 

 

 

SUSTAV NATJECANJA 
 

Prvenstvo se održava u kategoriji zagića, mlađih limača i starijih limača. U svim kategorijama zagića, mlađih 

limača i starijih limača nastupa po 32 momčadi. Natjecanje se provodi u dvije etape. U prvom dijelu igra se liga 

sustavom u kojem svaka momčad u natjecanju odigra 3 utakmice. Pravo nastupa imaju samo igrači koji su 

registrirani članovi kluba koji se natječe u  ZNS-u.   

U osminu finala plasirat će se dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine.  Klub koji je za natjecanje 

prijavio po jednu momčad u svakoj kategoriji mora u sastavu momčadi imati igrače starosne dobi predviđene za 

tu kategoriju ili mlađe!!! Igrač prijavljen za jednu momčad može igrati samo za tu momčad. Za klub koji ima 

dvije momčadi u istoj kategoriji i izbori plasman u osminu finala s obje momčadi, igrač mora nastaviti 

natjecanje u momčadi za koju je prijavljen. Ako jedna od tih momčadi ispadne u kup sustavu natjecanja (1/8, 

1/4, ..) igrač ne može igrati za momčad koja je ostala u natjecanju.    

 

Igrači moraju imati liječnički pregled.   
 
 

BROJ IGRAČA 

U svakoj kategoriji klub može prijaviti osamnaest (18) igrača. Za svaku utakmicu mogu se prijaviti svi igrači, a 

susret se može započeti s najmanje 5 igrača. Susret započinje 6 igrača od kojih je jedan vratar. 

 

TRAJANJE IGRE  

U PRVOM  KRUGU igra se dva puta po 15 minuta sa stankom od 2 minute u poluvremenu, a u DRUGOM 

KRUGU dva puta po 15 minuta sa stankom od 3 minute u poluvremenu.  

 

IZMJENE TIJEKOM IGRE 

Igrače se može mijenjati bez najave sucu uz uvjet da se na terenu niti u jednom trenutku ne nalazi više od 6 

igrača.  

 

POČETNI UDARAC 

Iz početnog udarca ne može se postići zgoditak. 

 

UDARAC S VRATA 

Loptu koja je izašla preko poprečne crte vratar u igru mora ubaciti rukom. 

Lopta se nesmije baciti na suparničku polovicu. Ako se ubaci na suparničku polovicu, druga ekipa izvodi 

ubacivanje sa centra.  

 

IZVOĐENJE UBACIVANJA 

Lopta mora biti na liniji ili iza nje, te mirovati. Ubacivanje je izvedeno kada je lopta udarena nogom i jasno 

pokrenuta.  

 

VRAĆANJE LOPTE VRATARU 

Ako namjerno dodanu loptu nogom od suigrača vratar uhvati rukama dosuđuje se neizravni slobodni udarac za 

suparnika. 

 

 

 



KAZNENI UDARAC 

Dosuđuje se u skladu s PNI za prekršaj učinjen u prostoru 6 metara, a izvodi se sa 7 metara. 

 

KAZNE – POJEDINAČNE 

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 na 

sljedećoj utakmici. 

 

KAZNE – MOMČAD  

Klub koji postavi u momčad igrača koji nema pravo nastupa bit će isključen iz natjecanja. Voditelji momčadi 

imaju pravo utvrditi identitet suparnika prije početka susreta, a sve primjedbe u svezi sastava suparničke 

momčadi najaviti najkasnije 5 minuta po završetku susreta 

 

BOJA MAJICA 

Ako momčadi imaju istobojne majice pravo na boju ima prvoimenovana momčad. Igrači na majicama moraju 

imati brojeve i po mogućnosti tijekom cijelog turnira nastupati pod istim brojem. 

 

SVLAČIONICE 

Svlačionice moraju biti dostupne najkasnije 2o minuta prije početka susreta. Voditelji su zaduženi za ključ. Za 

nestale stvari organizator ne odgovara. 

 

ODREĐIVANJE PLASMANA   

Ako dvije momčadi imaju jednaki broj bodova plasman se određuje: 

1. Međusobni susret 

2. Razlika zgoditaka 

3. Više postignutih zgoditaka 

4. Ždrijeb 

 

Ako tri i četiri momčadi imaju jednaki broj bodova plasman se određuje: 

 

1. Broj bodova u svim međusobnim susretima. 

2. Razlika zgoditaka u međusobnim susretima. 

3. Veći broj postignutih zgoditaka u međusobnim susretima. 

4. Ukupna razlika zgoditaka. 

5. Ždrijeb. 
 
 

ŽALBE NA SUČEVE ODLUKE 

Ako ne postoji materijalna povreda PNI momčad nema pravo na žalbu. 
 

 

NAGRADE  

Tri prvoplasirane momčadi u sve tri kategorije  će dobiti pehare i medalje, a pobjedničkim momčadima bit će 

uručeni i prijelazni pehari. U sve tri konkurencije bit će nagrađeni najbolji strijelac, igrač i vratar. 

 

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. 

 

 

 



Momčadi mogu nastupiti isključivo pod klupskim imenom i s onima igračima koji SU, a ne s onima koji ĆE 

BITI njihovi članovi.     

 

Utakmice se igraju s loptom broj 4. Markirne majice osigurava organizator. 

 

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. 

 

 

 

UPISNINU KOJA IZNOSI  350,00 PO EKIPI TREBA UPLATITI NA IBAN  ZNS-A.  

DELEGATI NEĆE PRIMATI UPLATE U DVORANI OSNOVNE ŠKOLE IVANJA REKA.  



PRIJAVA  MOMČADI  ZA  DVORANSKO  PRVENSTVO  ZNS-A 

 

 
  KLUB              ______________________     KATEGORIJA  ______________________ 

 

 

  Osnovna boja  ______________________         Rezervna boja  ______________________ 

 

 

  Voditelj            ______________________         Tel./Mob.  ______________________ 
  

 

 
BROJ DRESA  

IME I PREZIME 

 

DATUM 

ROĐENJA 

BROJ                 

SPORTSKE 

ISKAZNICE 
OSNOVNA 

BOJA 

REZERVNA 

BOJA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
Napomena: Uredno ispunjenu prijavu i sportske iskaznice obavezno treba predate voditelju  

natjecanja prije prve utakmice. Tijekom natjecanja treneri mogu dopisivati igrače.  

 

Sportske iskaznice obavezno je imati prigodom svake utakmice 

 

 


