
Na osnovi članka 9. Pravilnika o natjecanjima HNS-a, te Odluke IO HNS-a od 
21.09.2009. godine, uvjetima natjecanja veteranskog nogometa. Izvršni odbor 
Nogometnog saveza Koprivničko-Križevačke županije donio je: 

 

PROPOZICIJE NATJECANJA LIGE VETERANA 
ZA NATJECATELJSKU 2021/22. GODINU 

 

Članak 1. 
Osnovom Odluke IO Hrvatskog nogometnog saveza od 21.09.2009. godine, a u svezi sustava 

natjecanja u Republici Hrvatskoj, liga Veterana organizirana je na amaterskom principu. Komisija za 
veteranski nogomet IO HNS-a koordinator je  natjecanja veteranskog nogometa u Hrvatskoj. 

  

Članak 2. 
Ligom veterana rukovodi Nogometnog saveza KC-KŽ županije preko tijela za natjecanje, 

određena od strane ŽNS Kc-kž županije (Komisije za veteranski nogomet, Povjerenik za suce, Disciplinski 
sudac, Komisija za žalbe, Tehnička podrška tajništvo ŽNS-a). Sjedište lige je u Koprivnica, ulica Josipa 
Vargovića 4.  

Članak 3. 
Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sistemu, u dvije nogometne polu sezone, jesen i proljeće. 

Natjecanje će se organizirati prema broju sudionika, ali niti jedna liga ne može brojiti više od 14 klubova. 
 

Članak 4. 
Veteranska nogometna liga u natjecateljskoj sezoni 2021/2022. podijeljena je na I ŽNL-a veterana 

koja broji 10 klubova i II ŽNL veterana koji broji 10 klubova. Iz I ŽNL Veterana ispadaju dva posljednje 
plasirana kluba, a iz II ŽNL Veterana ulaze dva prvoplasirana kluba.  

  
Članak 5. 

Raspored parova utvrđuje se primjenom Bergerovih tablica, na temelju prethodno ždrijebom 
utvrđenih natjecateljskih brojeva pojedinih sudionika, prije početka natjecanja na Plenumu klubova. 

Utvrđeni termini u rasporedu natjecanja ne mogu se mijenjati izuzev u slučaju više sile ili drugih 
nepredviđenih slučajeva. U tom slučaju Povjerenik za natjecanje može izvršiti promjenu termina i satnice 
pojedine utakmice ili cijelog kola. 

Ukoliko neki klub iz objektivnih razloga traži promjenu termina odigravanja utakmice ili 
zamjenu domaćinstva za određeni termin, Povjerenik za natjecanje temeljem pismenog sporazuma 
klubova, odobrit će izmjenu, ali najkasnije 14 dana prije odigravanja utakmice. 

 

Članak 6. 
Prvenstvene utakmice lige veterana mogu igrati samo igrači koji su uredno registrirani za 

veteranski nogomet. Kao nogometni veteran može se registrirati svaki igrač koji navršava trideset i tri 
(33) godine života u tekućoj natjecateljskoj godini u kojoj se registrira. 

Članak 7. 
Organizaciju utakmice provode klubovi domaćina i obavezni su brinuti o uspjehu organizacije.  

Klub domaćin isključivo je odgovoran za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice.  
Prvenstvene utakmice veterana moraju se igrati na uredno registriranom nogometnom igralištu 

od strane Komisije za pregled igrališta ŽNS-a. Svaki klub je dužan prije početka prvenstva lige veterana 
obavijestiti povjerenika za natjecanje na kojem će igralištu igrati svoje prvenstvene utakmice i pribaviti 
suglasnost kluba vlasnika tog igrališta. Prije prvenstvene utakmice domaćin je dužan pripremiti igralište 
po PNI HNS-a. 

Članak 8. 
Zapisnik utakmice piše domaćin (koji je ujedno i delegat) uz prisutnost gostujućeg voditelja ili 

predstavnika. Zapisnik sa svim traženim podacima mora biti gotov prije početka utakmice. U zapisnik 
moraju biti upisani svi igrači koji su u  kombinaciji za igru. Naknadnog upisivanja igrača nema. Tako 
napisan zapisnik potpisuju voditelji ili predstavnici obiju momčadi. To je ujedno znak da su odgovorni za 
sve upisane igrače. Nakon odigrane utakmice zapisnik se završava upisivanjem rezultata, strijelaca, 
opomenuti i isključenih igrača te eventualnih napomena. 

 
 



Članak 9. 
Na utakmicama veteranske lige mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni.  
 
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od dana obavljenog pregleda.  
 

Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i 
do kada vrijedi liječnički pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički pregled).  
 

Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od šest 
mjeseci, igrač može nastupati od dana upisa pregleda u sustav COMET do dana kada ističe određeno 
vrijeme upisa sposobnosti.  
 

Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku 
ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u sustav 
COMET, ne može nastupiti na javnoj utakmici. 

 
Popis igrača sa ovjerenim liječničkim pregledom klubovi su obavezni nositi na utakmice. 

 
Prije početka utakmice provjera i identifikacija je OBAVEZNA za sve igrače kao i pričuvne 

igrače koji su upisani u Zapisnik prije početka utakmice i identificirani od strane suca i voditelja klubova. 
Igrači koji dođu nakon početka utakmice, a upisani su u Zapisnik mogu uči u igru samo ako su 
identificirani od strane voditelja klubova. Igrač koji je zamijenjen može ponovo ući u igru kao zamjenski 
igrač.  

Članak 10. 
Sve prvenstvene nogometne utakmice lige veterana sude ispitani suci koje određuje Povjerenik za 

suce. Ako na utakmicu ne dođe delegirani sudac, predstavnici klubova će se dogovoriti o osobi koja će 
suditi utakmicu i to unijeti u zapisnik prije početka utakmice.  

Sudac utakmice provjerava dali je Zapisnik utakmice pravilno popunjen i potpisan od strane 
predstavnika klubova, provjerava ispravnost knjižica, liječničkog pregleda, provjerava identitet igrača uz 
prisustvovanje voditelja klubova.  

Članak 11. 
Prvenstvene utakmice veterana igraju se 2x40 minuta s pauzom u poluvremenu 5-10 minuta. 

Članak 12. 
Ako se utakmica ne može odigrati u određenom terminu iz razloga za koji odgovornost ne snosi 

niti jedna momčad, a suparnici su već došli na mjesto odigravanja, voditelji će dogovoriti neki novi termin 
pismeno dostaviti povjerenstvu lige. 

Članak 13. 
Članarinu za natjecanje i druge financijske uvjete za natjecanje određuje ŽNS. Članarina za svaku 

kalendarsku godinu iznosi =500,00 kuna.  

Članak 14. 
Svaki igrač ili klub veterana Županijskog nogometnog saveza ima pravo žalbe na odigranu 

utakmicu ili na nastup igrača. Uz predaju žalbe igrač ili klub su dužni  uplatiti taksu na žalbu (500,00 
kuna). 

Članak 15. 
Klub koji na utakmici pobjedi osvaja tri (3) boda, a kod neodlučnog rezultata, svaki klub osvoji 

po jedan (1) bod. 
Ukoliko se radi o utvrđivanju pobjednika natjecanja ili ispadanju iz lige, u slučaju jednakog 

broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim 
utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova. Plasman na dodatnoj tablici utvrđuje se 
zbrojem osvojenih bodova. 
Ako je zbroj bodova jednak odlučuje razlika dati i primljenih golova. Ako je i ova razlika jednaka, 
odlučuje veći broj postignutih golova u gostima (ako su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj 
postignuti golova (ako su u kombinaciji tri ili više klubova). 

Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, pitanje pobjednika će se utvrđivati 
ždrijebom koji će provesti nadležno natjecateljsko tijelo. 

 
 
 



Članak 16. 
Prvoplasirani klub I ŽNL Veterana stječe pravo na odlazak na završni turnir veterana koji 

organizira Komisija za veteranski nogomet IO HNS-a.  

Članak 17. 
Za sve što nije obuhvaćeno ovim Propozicijama lige Veterana, vrijede odredbe Pravilnika o 

nogometnim natjecanjima HNS-a, Disciplinskog pravilnika HNS-a. 
Članak  18. 

Tumačenje ovih propozicija u djelokrugu je Komisije za veteranski nogomet i IO ŽNS-a, kao i 
Pravnih tijela HNS-a. 
 
 
 
Koprivnica, 19.08.2021.           Predsjednik NS KC-KŽ  
                                                                    Robert Markulin v.r. 
 


