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Na sjednici Izvršnog odbora Nogometnog saveza Županije bjelovarsko-bilogorske,
održanoj dana 27.kolovoza 2015.godine usvojen je:

PRAVILNIK
o delegatima i vršenju delegatske dužnosti
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom propisuju se uvjeti na temelju kojih se određuje lista delegata za vršenje
delegatske dužnosti na svim rangovima natjecanja u organizaciji Županijskog nogometnog saveza.
1. Kriteriji ( uvjeti ) koji moraju ispunjavati delegati za sve rangove natjecanja u Županijskom
nogometnom savezu.
2. Kriterij, način vrjednovanja i uspješnost vršenja delegatske dužnosti.

Članak 2.
Dužnost delegata u Županijskom nogometnom savezu obavljaju delegati iz redova športskih
djelatnika, nogometnih instruktora ( sudaca ), koji moraju ispunjavati uvijete određene ovim
Pravilnikom, a potvrđeni odlukom Izvršnog odbora za tekuću natjecateljsku sezonu. Delegat
predstavlja organ koji provodi natjecanje, a u I i II ŽNL vrši i nadzor nad suđenjem.

LISTE I BROJ DELEGATA
Članak 3.
Sukladno odredbama ovog Pravilnika, te uspješnosti iz provjere teoretskog znanja ( Pravila
nogometne igre, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicijama natjecanja, Pravilnika o
registraciji igrača, Disciplinskog pravilnika ), utvrđuje se lista delegata za I, II i III-e. Predlaže ju
Komisija za natjecanje županijskih nogometnih liga.
Članak 4.
Broj delegata na I ŽNL biti će određen na principu delegati s viših lista i najuspješniji delegati
NSBBŽ na prijedlog Povjerenika za natjecanje prema odluci Izvršnog odbora dok će svi ostali delegati
biti raspoređeni na II i III ŽNL .
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KRITERIJI ZA IZBOR DELEGATA
Članak 5.
Kriteriji koje delegati moraju ispunjavati za postavljanje na određenu listu delegata.
I ŽNL
1. Opći uvjeti:
-

da su športski djelatnici najmanje pet godina, nogometni instruktori
regionalne i savezne kategorije, što dokazuju svojim športskim životopisom
da imaju odgovarajuće obrazovanje, najmanje srednju školu (SSS)
da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo protiv života i
tijela, te imovine i koristoljublja.
da su zdravstveno sposobni ( poslovna sposobnost )
da nisu stariji od 70 godina
da su uspješno riješili test teoretske provjere znanja i rada na računalu
da se koriste pisaćim strojem i računalom

2. Posebni uvjeti:
- športski djelatnici ( delegati ) sa I, II i III HNL odmah dolaze na listu
- športski djelatnici iz redova nogometnih klubova I ŽNL, a vršili su dužnost
delegata na II ŽNL najmanje dvije godine (ako zadovoljavaju opće uvjete )
- savezni instruktori ( delegati i kontrolori ) odmah dolaze na listu ( ako
zadovoljavaju opće uvjete )
- regionalni instruktori, koji su vršili dužnost delegata na II ŽNL, najmanje
dvije godine( ako zadovoljavaju opće uvjete ).
II i III-e ŽNL
1. Opći uvjeti:
-

istovjetni propisanima za I ŽNL

2. Posebni uvjeti:
- športski djelatnici iz redova svih klubova ŽNL-a
Članak 5.a
Ostali kriteriji koje delegati moraju ispunjavati za postavljanje na određenu listu delegata:
- da nisu službeno licencirani kao treneri u bilo kojem klubu i bilo koje
uzrasne kategorije u tekućoj sezoni.
- U slučaju da se delegat u tijeku sezone licencira kao trener bilo koje uzrasne
kategorije s tim danom mu se zamrzava status delegata i tu dužnost ne može
obnašati do kraja tekuće sezone.
DUŽNOSTI DELEGATA
Članak 6.
Dužnosti delegata osim onih propisanih Propozicijama natjecanja su da zastupa interese i štiti
ugled Saveza te da kontrolira provođenje Propozicija i drugih Pravilnika kao i Odluka Tijela Saveza.
Dužnost svih delegata je prisustvovanje seminarima koje održava Komisija za natjecanje
NSBBŽ-a.
Nadzor nad utakmicom ima delegat utakmice. Delegat zastupa Savez i Tijelo koje vodi
natjecanje.
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Delegat ne smije dopustiti nepoštivanje Propozicija natjecanja, Pravilnika te Odluka Tijela
Saveza pa i na način da se ne dopusti igranje utakmice ako eventualne propuste klub domaćin nije u
mogućnosti otkloniti u pripremi utakmice.
Delegat je dužan prije utakmice izvršiti identifikaciju svih službenih osoba i igrača, a u
izvještaj sa utakmice unijeti sve podatke važne za provođenje kontrole natjecanja kao i potrebne
podatke.
Delegat može otkazati utakmicu minimalno 48 sati prije početka iste, a da se ne pokreče
disciplinska mjera protiv njega, osim u iznimnim slučajevima ( smrt u obitelji, prometna nezgoda,
bolest, itd. ).
Članak. 7.
Delegat je dužan u Izvještaju o utakmici napisati najvažnije detalje o organizaciji utakmice,
radu redarske službe, ponašanju sudionika utakmice i službenih osoba te ukratko opisati sam tijek
utakmice kao i najvažnije trenutke, a posebno eventualno sporne te ukazati na možebitne počinitelje
nereda i/ili drugih problema u pripremi, za vrijeme i nakom odigrane utakmice imenom i prezimenom.

VRJEDNOVANJE I OCJENJIVANJE RADA DELEGATA
Članak 8.
Vrjednovanje i uspješnost rada delegata utvrđuje se po propisanim kriterijima iz ovog
Pravilnika, kojim su točno određeni propusti, sankcionirani određenim negativnim bodovima ili
brisanjem sa liste delegata. Za učinjene propuste delegat dobiva slijedeće negativne bodove ili se briše
sa liste:
PROPUST DELEGATA
Neopravdano ne dođe na utakmicu
Nepravovremeno otkazivanje utakmice
Kašnjenje na dužnost
Nepoštivanje propisanog roka dojave rezultata i dostave zapisnika
Neizvršavanje identifikacije sl.osoba i igrača
Pogreške u zapisniku i izvještaju utakmice ( rezultat, sastav momčadi,
izmjene, zgoditci, opomene, isključenja )
Neistinit opis incidentnih događaja
Neurednost
Nedolično ponašanje za vrijeme obavljanja dužnosti
Prekomjerno zaračunavanje troškova za obavljenu dužnost
Za izrečeno upozorenje Povjerenika za natjecanje
Za izrečenu disciplinsku mjeru

NEGATIVNI BODOVI
20
10
15
5
5
15
15
4
20
20
5
10

Članak 9.
Ocjenjivanje uspješnosti vršenja delegatske dužnosti obavlja Povjerenik za natjecanje
najkasnije u roku od 24 sata nakon isteka roka za dostavu zapisnika i izvještaja sa utakmice u
kancelariju Saveza.
Ukupno vrjednovanje rada delegata predstavlja poredak na temelju ocjena Povjerenika za
natjecanje.
Za potpunu ocjenu rada delegata isti mora biti delegiran na najmanje 30% službenih utakmica.
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Članak 10.
Na temelju vrjednovanja uspješnosti delegata na prijedlog Komisije za natjecanje na kraju
svake natjecateljske sezone Izvršni odbor proglašava uspješnost delegata za svaku ligu posebno.
O pravu na napredovanje u viši stupanj natjecanja odluku donosi Izvršni odbor na prijedlog
Povjerenika za natjecanje.
Odluku o brisanju delegata sa liste delegata određenog stupnja natjecanja donosi Izvršni odbor
na prijedlog Povjerenika za natjecanje.

Članak 11.
Kriteriji propisani ovim Pravilnikom obvezujući su za sve delegate koji su Odlukom Saveza
potvrđeni kao delegati, te sve Povjerenike za natjecanje i Povjerenika za suđenje.

DISCIPLINSKE ODREDBE
Članak 12.
Delegati koji ne zadovolje na testu provjere teoretskog znanja gube status delegata za tu
sezonu. Delegat ne može obavljati svoju dužnost ako nije zadovoljio ili pristupio testu provjere
teoretskog znanja.
U slučaju da se zatraži od strane službenih predstavnika klubova provjera alkoholiziranosti
delegata ( samo po ovlaštenim osobama ) isti se je dužan podvrgnuti provjeri, a u suprotnom se smatra
da delegat nije u stanju obavljati svoju dužnost.
Ako se tijekom natjecateljske sezone delegatu izrekne disciplinska mjera suspenzije navedeni
delegat više ne može biti delegiran, te natjecateljske sezone te se skida s liste delegata za slijedeću
natjecateljsku sezonu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Kriterije za obavljanje delegatske dužnosti za lige pod ingerencijom HNL – a propisuje HNS
putem svojih tijela
Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na isti način kao i njegovo donošenje, i to samo prije
početka natjecateljske sezone. Za vrijeme natjecateljske sezone kriterije iz ovog Pravilnika nije
moguće mijenjati.
Sve službene osobe podliježu Disciplinskoj odgovornosti temeljem Disciplinskog Pravilnika
te drugih Odluka Tijela Saveza ako i nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Pravilnik o delegatima donesen na
sjednici Izvršnog odbora Nogometnog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije, 27.kolovoza 2012.
godine.

Predsjednik NSBBŽ:
Slavko Prišćan, v.r.
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