Izvršni odbor NS Osijek na sjednici ____________.g. na osnovu Statuta NSO-a donio je:

PROPOZICIJE
Natjecanja za prvenstvo početnika, pionira starijih i kadeta za 2016./2017.
Članak 1.
NS Osijek u natjecateljskoj godini 2016./17.g. vodi natjecanje mladeži kategorija
početnika, pionira starijih i kadeta.
Članak 2.
Sastav liga početnika, pionira starijih i kadeta određuje se prema obvezama klubova I i II
ŽNL koji su stalnom natjecanju i trebaju imati mladež.
Članak 3.
Natjecanjem lige mladeži rukovodi Povjerenik liga, imenovan od Izvršnog odbora NSO.
Članak 4.
Raspored odigravanja utakmica utvrđuje povjerenik liga, žrijebom natjecateljskih brojeva
prije početka natjecanja.
Članak 5.
Utakmice se odigravaju u terminu kluba domaćina, a mogu se dogovorom oba kluba
prebaciti za drugi termin. Početnici igraju 2x30 min, pioniri igraju 2 x 35 min ,a kadeti
2 x 40 minuta.
Članak 6.
Organizaciju utakmice dužan je provesti klub domaćin i za sve nepravilnosti prilikom
organizacije iste odgovara prema DP HNS-a.
Članak 7.
Igralište na kojem se odigravaju utakmice mora biti registrirano kod komisije za pregled
igrališta NS Osijek. Na utakmicama mladeži imaju pravo nastupa igrači rođeni 1999.,
2000. i 2001.godine u kategoriji kadeti, a rođeni 2002, 2003, 2004.g za pionire starije. Za
kategoriju početnika mogu nastupati igrači rođeni 2005. i mlađi. Tijekom utakmice može
se zamijeniti do 7 (sedam) zamjenskih igrača.

Svi igrači koji nastupaju moraju biti liječnički pregledani (ne stariji pregled od 6
mjeseci), moraju imati športsku iskaznicu i moraju se nalaziti na popisu igrača
prijavljenom u NS Osijek.
Članak 8.
Za sve prvenstvene utakmice biti će delegiran po jedan sudac koji će suditi obje utakmice
i za to će primiti taksu u iznosu od 2 x 75,00 kuna , ukupno 150,00 kuna. Ukoliko klubovi
igraju sa jednom kategorijom u tom slučaju taksa iznosi 100,00 kn.
Članak 9.
Odigrane utakmice registrira povjerenik za natjecanje na osnovu PONN HNS-a.
Članak 10.
Klub koji pobjedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub
osvaja po 1 (jedan) bod. Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje gol razlika, a
ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja, odlučuje međusobni omjer klubova
sa jednakim brojem bodova.
Članak 11.
Prvaci liga dobivaju pehar u trajno vlasništvo od NS Osijek.
Članak 12.
Za sve ono što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika o
nogometnim natjecanjima i Disciplinski pravilnik te ostali propisi HNS-a.

Osijek 01.09.2016.

Povjerenik za natjecanje:
Ante Vučemilović ml.

