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PROPOZICIJE
ZAVRŠNOG DIJELA NATJECANJA HRVATSKOG NOGOMETNOG KUPA
ZA JUNIORE 2017./2018.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Završnicu Hrvatskog nogometnog kupa za juniore (u daljnjem tekstu: HNK za
mladež) čine sljedeća natjecateljska kola:

pretkolo
1. kolo

- 1/16 finala

2. kolo

- 1/8 finala

3. kolo

- 1/4 finala

4. kolo

- 1/2 finala

finale
Članak 2.
Pretkolo se igra u dvije skupine.
Skupinu A čine: pobjednici kupa ŽNS-a (Vukovarsko-srijemski, Osječko-baranjski,
Brodsko-posavski, Požeško-slavonski, Virovitičko-podravski, Bjelovarskobilogorski, Koprivničko-križevački, Međimurski, Varaždinski, Krapinsko-zagorski,
ZNS) i onoliko finalista koliko treba do brojke 16 vodeći se kriterijem broja
momčadi juniora u kup natjecanju pojedinog ŽNS-a. Dva pobjednika kupa ŽNS-a s
najvećim brojem momčadi juniora u natjecanju direktni su sudionici 1. kola.

Skupinu B čine: pobjednici kupa ŽNS-a (Dubrovačko-neretvanski, Splitskodalmatinski, Šibensko-kninski, Zadarski, Ličko-senjski, Primorsko-goranski, Istarski,
Karlovački, Sisačko-moslavački, Zagrebačke županije) i onoliko finalista koliko treba
do brojke 16 vodeći se kriterijem broja momčadi juniora u kup natjecanju pojedinog

ŽNS-a. Dva pobjednika kupa ŽNS-a s najvećim brojem momčadi juniora u natjecanju
direktni su sudionici 1. kola.
Parovi se određuju poludirigiranim ždrijebom te se ne mogu sastati momčadi iz iste
županije.

Članak 3.
U 1. kolo koje se igra u dvije skupine (A i B) izravno ulazi 12 klubova koji sudjeluju u 1.
HNL juniora u tekućoj natjecateljskoj godini, 4 pobjednika kupa ŽNS-a sa najvećim
brojem momčadi juniora u natjecanju i 16 pobjednika pretkola.
Skupinu A čine: Cibalia, Dinamo, Lokomotiva, Osijek, Sesvete, Slaven Belupo, 2
pobjednika kupa ŽNS s najvećim brojem momčadi juniora u natjecanju s područja
skupine A te pobjednici pretkola skupine A.
Skupinu B čine: Inter-Zaprešić, Istra 1961, Hajduk, Rijeka, Split, Hrvatski
dragovoljac, 2 pobjednika kupa ŽNS s najvećim brojem momčadi juniora u
natjecanju s područja skupine B te pobjednici pretkola skupine B
Igra se jedna (1) utakmica, protivnici se određuju poludirigiranim ždrijebom pri čemu
se klubovi 1. HNL ne mogu susresti međusobno i obvezno igraju u gostima.

Članak 4.
U 2. kolo koje se igra u dvije skupine ulaze pobjednici iz 1. kola.
Igra se jedna (1) utakmica, a parovi i domaćinstvo se određuju ždrijebom.

Članak 5.
U 3. kolu dolazi do spajanja skupina, a u njega ulaze pobjednici iz 2. kola.
Igra se jedna (1) utakmica, a parovi i domaćinstvo se određuju ždrijebom.

Članak 6.
U 4. kolo ulaze pobjednici iz 3. kola, igraju se dvije (2) utakmice, a parovi i prvo
domaćinstvo se određuje ždrijebom na način da je prvo izvučeni klub domaćin u prvoj
utakmici.

Članak 7.
U finale ulaze pobjednici iz 4. kola i igra se jedna utakmica.
Domaćin, odnosno formalni domaćin određuje se ždrijebom.

Članak 8.
Županijski nogometni savezi su obvezni svoja kup natjecanja u jesenskom dijelu
natjecateljske godine okončati najkasnije do 15. listopada tekuće natjecateljske godine.
Županijski nogometni savezi koji ne završe natjecanje ili ne prijave pobjednike i finaliste
Predsjedniku Povjerenstva HNK za juniore neće imati svoje predstavnike u Završnom
natjecanju.

OBVEZE SUDIONIKA NATJECANJA
Članak 9.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su
brinuti o uspjehu organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i
biti će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu
sa odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni savez svih
zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin u fazi polufinala i finala obvezan je utakmicu snimiti te medij sa snimkom
predati delegatu neposredno po završetku utakmice.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i educiranu osobu za
pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS (
http://comet.hns-cff.hr).
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su
pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice.

Članak 10.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska
u mjesto, odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice.

Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata
i gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja
igrališta/stadiona odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obvezan za utakmicu osigurati zdravstveno osoblje te vozilo hitne
medicinske pomoći. U slučaju nenazočnosti vozila hitne medicinske pomoći klub je
dužan osigurati adekvatno zamjensko vozilo kojim će se u slučaju potrebe obaviti
prijevoz do najbliže zdravstvene ustanove. Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu
s odredbama ovog članka jer se u protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi
sve posljedice neodigravanja utakmice.
Prije početka svake utakmice predstavnici klubova obvezni su delegatu utakmice dati
na uvid sportske iskaznice igrača, licence trenera i službenih osoba. Sudionik natjecanja
- domaćin, obvezan je delegatu utakmice pružiti svu pomoć pri sastavljanju zapisnika
i eventualnom saslušanju osoba.

Članak 11.
Sudionici natjecanja koji igraju na domaćem terenu, mogu utakmice organizirati
isključivo na terenu koji je za istu natjecateljsku godinu licenciran za odigravanje
prvenstvenih utakmica tog kluba. Iznimno, tijelo koje vodi natjecanje može u slučaju
opravdanog razloga, i uz suglasnost oba kluba, odrediti da se utakmica igra na drugom
igralištu, a ne onom na kojem klub domaćin igra prvenstvene utakmice.
Članak 12.
Za odigravanje utakmica Završnice HNK juniora klub domaćin je obvezan osigurati
najmanje tri (3) lopte za svaku od ovih utakmica, a koje u svemu moraju odgovarati
PNI.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte moraju biti druge
boje.

Članak 13.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje ozlijeđenih
igrača izvan terena za igru.
Članak 14.
Za vrijeme odigravanja utakmica HNK, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama
mogu se nalaziti slijedeće službene osobe:
- po jedan predstavnik kluba sa licencom,
- trener s licencom,
- pomoćni trener s licencom,
- rezervni igrači u sportskoj opremi (do sedam ),

- fizioterapeut s licencom,
- liječnik kluba s licencom.
U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
- 2 – 4 osobe uz nosila, posebno označene, za iznošenje ozlijeđenih igrača izvan
terena
- dodavači lopti obučeni u sportsku opremu različite boje od boje dresova obiju
momčadi
- dežurno vozilo hitne medicinske pomoći sa osobljem,
- fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
- potreban broj redara i organa reda vidljivo obilježenih.
Službene osobe obvezne su za vrijeme odigravanja utakmica ponašati se u duhu Fair
Playa i biti na raspolaganju i pomoći igračima i sucima u nesmetanom odigravanju
utakmice. U zaštitnim kabinama zabranjeno je pušenje tijekom odigravanja utakmice.

Članak 15.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i
svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

PRAVO NASTUPA IGRAČA
Članak 16.
Pravo nastupa za momčad juniora imaju svi pravilno registrirani igrači ako na dan
odigravanja utakmice nisu mlađi od 16 godina, a na dan 01. 07. tekuće natjecateljske
godine nisu stariji od 18 godina i 6 mjeseci.
Izuzetno, na utakmicama Završnice HNK mogu nastupiti i igrači koji su navršili 15
godina života ako su od specijalne liječničke komisije proglašeni sposobnim za
nastupanje na juniorskim utakmicama s tim da im je to pravo potvrđeno od strane
nadležnog organa za registraciju.
Identitet igrača utvrđuje se športskom iskaznicom igrača.
Na utakmicama HNK za mladež mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni
zdravstveno sposobni, a što mora biti upisano u sportsku iskaznicu.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od upisa u sportsku
iskaznicu, a igrači izuzetno imaju pravo nastupa uz liječničku potvrdu ne stariju od 15
dana.

Na utakmicama Završnice HNK nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod
suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne kup utakmice nastalu zbog dobivene tri
opomene, igrač izdržava na prvoj slijedećoj kup utakmici.
Igrač koji je u natjecanju županijskog kupa završio sa tri (3) dobivene opomene ima
automatsku kaznu koju mora odraditi u pretkolu Završnice HNK. Ostale dobivene
opomene iz natjecanja županijskog kupa se ne prenašaju u Završnicu HNK-a
Zabrane nastupa zbog suspenzije, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom
zbog tri opomene klub se izvješćuje putem Glasila ili pisanim putem od strane
Disciplinskog suca.

Članak 17.
U natjecanju HNK za mladež, dozvoljen je nastup dva (2) igrača strana državljana na
utakmici. Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno
državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko i državljani neke od država 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.

Članak 18.
Na utakmicama HNK za mladež može biti imenovano i u zapisnik upisano najviše
sedam (7) zamjenskih igrača i od kojih u igru može ući najviše pet (5) zamjenskih
igrača.

UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 19.
Utakmice pretkola, 1/16, 1/8 i 1/4 finala igraju se po jednostrukom kup sustavu i
pobjednik je momčad koja u regularnom dijelu igre (devedeset / 90 / minuta) postigne
više zgoditaka. Ako po isteku regularnog dijela igre utakmica završi neriješeno
pobjednička momčad bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen
uputama Međunarodnog Boarda (IFAB).

Na utakmicama 1/2 finala koje se igraju po dvostrukom kup sustavu, pobjednik je
momčad koja ukupno na obje utakmice postigne više zgoditaka. Ako obje momčadi
postignu jednak broj zgoditaka, pobjednik je momčad koja je postigla više zgoditaka
u gostima. Ako su momčadi i u tome jednake, pobjednik se dobiva izvođenjem
jedanaesteraca na način utvrđen uputama Međunarodnog Boarda (IFAB).

Finalna utakmica igra se po jednostrukom kup sustavu i pobjednik je momčad koja u
regularnom dijelu igre (devedeset / 90 / minuta) postigne više zgoditaka. Ako po
isteku regularnog dijela igre utakmica završi neriješeno pobjednička momčad bit će
utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen uputama Međunarodnog
Boarda (IFAB).

PRAVA IZ NATJECANJA I NAGRADE
Članak 20.
Uspješnija momčad finalne utakmice stječe naziv pobjednika Hrvatskog nogometnog
kupa za juniore u tekućoj natjecateljskoj godini.
Pobjednik HNK u kategoriji juniora osvaja pehar HNS-a te po 26 zlatnih medalja za
igrače, stručno osoblje i rukovodstvo kluba.
Finalist HNK u kategoriji juniora osvaja 26 srebrnih medalja za igrače, stručno osoblje
i rukovodstvo kluba.
Službenim osobama (sucima i delegatima) finalne utakmice pripadaju odgovarajuće
plakete HNS-a.
Protokol za organizaciju finalnih utakmica utvrđuje Natjecateljska komisija HNS-a. Svi
sudionici finalnih utakmica dužni su u cijelosti poštivati odredbe Protokola.

DELEGAT UTAKMICE
Članak 21.
Za svaku utakmicu ovog natjecanja, Povjerenik za natjecanje odredit će delegata sa
liste delegata Prve, Druge i Treće HNL koji zastupa rukovodstvo natjecanja i ima
vrhovni nadzor na utakmici.
Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o
utakmici) sačiniti odmah po završetku utakmice u nazočnosti ovlaštenih predstavnika
klubova. Kompletan zapisnik u dva primjerka, video-kazete ili DVD snimku utakmice
(od polufinala), obračune naknada i troškova službenih osoba, delegat dostavlja
Povjerenstvu u roku od 48 sati nakon odigrane utakmice putem pošte.
Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim predstavnicima
klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan primjerak kompletnog zapisnika putem faksa kojeg osigurava klub
domaćin dostaviti Povjerenstvu za natjecanje Završnice HNK-a odmah po završetku
utakmice te telefonski izvijestiti Predsjednika povjerenstva za natjecanje o rezultatu
utakmice i eventualnim nepravilnostima.

Članak 22.
Ukoliko se iz nekog opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u HNS
aplikacijskom sustavu COMET HNS, klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti
na raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati
da se zapisnik ispiše pisaćim strojem ili kompjutorskim ispisom, kao i pružiti svu
neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika, pri eventualnom saslušanju određenih
osoba, te korištenje faks uređaja.

U tom slučaju u zapisnik se također unose podaci o mjesecu i godini rođenja igrača.
Delegat, suci i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju
podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.

SUCI UTAKMICE
Članak 23.
Za sve prvenstvene utakmice, suce određuje imenovani Povjerenik za suđenje.

Članak 24.
Suci su obvezni za zapisnik/izvješće delegatu prijaviti ispravne podatke o igračima koji
su zamijenjeni, opomenuti, isključeni ili su postigli pogotke.
Suci su obvezni u zapisnik/izvješće unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih
djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.

Članak 25.
Utakmice HNK za mladež sude suci sa lista Prve, Druge, Treće HNL te po potrebi
četvrtog stupnja natjecanja za suđenje i pomoćno suđenje. Ako sudac koji je određen
za suđenje utakmice, ne dođe na teren u određeno vrijeme za početak utakmice,
utakmicu će suditi prvi pomoćni sudac. U slučaju nedolaska prvog pomoćnog suca,
utakmicu će suditi drugi pomoćni sudac. Ukoliko na utakmicu ne dođu niti sudac, niti
pomoćni suci, klubovi će se pismeno sporazumjeti da utakmicu sudi jedan od
nazočnih sudaca saveznog ranga. U slučaju da klubovi ne postignu sporazum,
delegat utakmice će odlučiti koji će od nazočnih sudaca suditi utakmicu, što sve
treba zapisnički konstatirati.

Članak 26.
Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže, ili se ne pridržava
odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže
nedovoljno poznavanje Pravila nogometne igre ili propisa organa HNS, a u svezi s
nogometnim natjecanjem, biti će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili
težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski postupak.

Članak 27.
Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni ili četvrti sudac) nije odgovoran za bilo kakav
oblik ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili
bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog
neke odluke koju je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak
potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.

TEREN ZA IGRU I STADIONI - UVJETI ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA

Članak 28.
Utakmice se mogu igrati samo na terenima koji u potpunosti odgovaraju odredbama
Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Utakmice HNK za mladež mogu se igrati i na terenima sa umjetnom travom ukoliko je
za iste dobiveno odobrenje nadležnih organa natjecanja.
Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za
odigravanje utakmice.
Pregled terena obavlja sudac utakmice prije početka utakmice, u slučaju utvrđenih i
prijavljenih neispravnosti, odnosno nepodobnosti za igru, pregled sudac obavlja uz
nazočnost oba kapetana i utvrđuje činjenično stanje terena za igru.
Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u
višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donijetu odluku o nepodobnosti
terena i zapisnik dostaviti Povjereniku za natjecanje u roku od 24 sata uz prethodnu
obavijest telefonom odnosno faksom.

Članak 29.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik
reklamiranja. Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti izvješen
reklamni materijal ili pribor (npr. kamere, mikrofoni i sl.) Također je zabranjena
reprodukcija logotipa na travnatom dijelu terena za igru.

OPREMA MOMČADI

Članak 30.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena
rukovodstvu lige u kojoj klub nastupa prije početka natjecanja.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.
Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi
sportsku opremu boje različite od svojih.
Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni jasno
čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine između 25 cm (dvadeset i pet
centimetara) i 35 cm (trideset i pet centimetara).
Vratar mora nositi dres ili majicu koja se vidno bojom razlikuje od dresova njegovih
suigrača, igrača suparničke momčadi i sudaca.
Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u Zapisniku o
utakmici.

Ako su dresovi ili majice prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.
Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske
igrače.

KALENDAR NATJECANJA
Članak 31.
Završni dio natjecanja Hrvatskog nogometnog kupa za juniore odvijat će se prema
kalendaru natjecanja mlađih uzrasnih kategorija Hrvatskog nogometnog saveza.
Povjerenstvo za natjecanje HNK-a može zakazati odigravanje pojedinih utakmica i u
drugom terminu, pod uvjetom da se ne dovodi u pitanje regularnost i normalno
odvijanje natjecanja.

REGISTRACIJA UTAKMICA
Članak 32.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po
službenoj dužnosti sa 3 – 0 (par forfe), utakmica se registrira sa postignutim
rezultatom.

Odigrane utakmice registrira Povjerenstvo za natjecanje u pravilu najkasnije u roku od
osam (8) dana od dana odigravanja.
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava
se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke.
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena, ako je odluka postala
pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku
za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima.

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE
Članak 33.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.
ŽALBA
Članak 34.
Žalba na utakmicu podnosi se Povjerenstvu za natjecanje Završnice HNK juniora koje
ih rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili telefaksom u
roku od dva dana ( 2 ) od odigravanja utakmice, a obrazloženje žalbe mora se dostaviti
u dva primjerka, s dokazom o uplaćenoj taksi u roku od tri ( 3 ) dana od odigravanja
utakmice.

Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju, ili na državni praznik, on se produžava na prvi
slijedeći dan.

Članak 35.
Nepravovremeno najavljena žalba ili neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno
taksirana žalba neće se uzimati u postupak, već će biti odbačena, a utakmica će se
registrirati postignutim rezultatom.
Pri ocjeni pravovremenosti žalbe uzimat će se u obzir datum poštanskog pečata
preporučenog pisma, odnosno novčane uplatnice.
Članak 36.
Odluke po svim podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od osam (8) dana od
dana prijema žalbe, a obvezno prije odigravanja slijedećeg kola Završnice HNK-a.

Članak 37.
Žalba na odluku Povjerenstva za natjecanje Završnice HNK-a podnosi se Komisiji za
žalbe HNS, u roku od tri (3) dana od dana prijema pismene odluke.

Članak 38.
Taksa na žalbu u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku je u iznosu kao na
utakmicama Prve hrvatske nogometne lige za juniore.
Taksa se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Eventualni troškovi žalbenog postupka padaju na teret kluba koji ih je prouzročio.

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 39.
O disciplinskim prekršajima koja naprave klubovi, suci, treneri ili ostali nogometni
djelatnici u ovom natjecanju odlučuje imenovani Disciplinski sudac Završnice HNK
juniora na osnova odredaba Disciplinskog pravilnika HNS i Kriterija za djelovanje
disciplinskog suca.

FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 40.
Prihode od utakmica ubire domaćin koji podmiruje i sve troškove organizacije
utakmice, plaća sve propisima utvrđene doprinose, kao i troškove službenih osoba i to:
- sucima – nadoknadu troškova prijevoza te naknadu za suđenje prema odluci
Izvršnog odbora HNS-a,
- delegatu – nadoknadu troškova prijevoza te naknadu za delegata prema odluci
Izvršnog odbora HNS-a.
- za finalnu utakmicu troškove službenih osoba podmiruje HNS.
- klubovima finalistima HNS osigurava sljedeće:
a) klubovima sa sjedištem udaljenim do 150 km od mjesta odigravanja, troškove
prehrane,
b) klubovima sa sjedištem udaljenim od 150 do 300 km od mjesta odigravanja,
troškove dnevnog odmora i prehrane,
c) klubovima sa sjedištem udaljenim preko 300 km od mjesta odigravanja,
smještaj na bazi punog pansiona.

OSTALE ODREDBE
Članak 41.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, odluke Skupštine i IO HNS-a, organa
natjecanja kao i načela Fair Play-a.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Pravilnika o načinu
korištenja medijskih i promotivnih prava.
Članak 42.
Sudionici završnog dijela ovog natjecanja imaju pravo za odlaganje određenih
utakmica prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 43.
Svaki sudionik natjecanja HNK za mladež može nastupiti samo s jednom momčadi.
Članak 44.
Nadležni županijski nogometni savezi provodit će ovo natjecanje sve do završnog
dijela na osnovu svojih Propozicija, koje ne mogu biti u suprotnosti s ovim
Propozicijama.
Članak 45.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravila nogometne igre,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima, kao i ostalih pravilnika i propisa Hrvatskog
nogometnog saveza.

Članak 46.
Propozicije stupaju na snagu danom objave u Službenom glasilu Hrvatskog
nogometnog saveza.

Novi Vinodolski, 27. 07. 2017.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

