PROPOZICIJE KUP NATJECANJA MUK-a U SEZONI 2017./2018.
P R O P O Z I C I J E za KUP natjecanje
starijih pionira U-14 u sezoni 2017./2018.
Članak 1.
Na području Nogometnog saveza Bjelovarskobilogorske županije, provodi se nogometno kup
natjecanje starijih pionira po jednostrukom kup sustavu
za uzrast U – 14 (2003. - 2005.).
Pobjednik utakmice je momčad koja u regularnom
tijeku igre postigne više golova. Ako po isteku
regularnog dijela igre utakmica završi neriješeno,
pobjednička momčad biti će utvrđena izvođenjem
jedanaesteraca na način utvrđen uputama
Međunarodnog BORDA.
Članak 2.
U natjecanju sudjeluju klubovi koji se prijave;
Članak 3.
Pravo nastupa za U – 14, imaju samo registrirani
igrači, rođeni od 2003. do 2005. godine.
Igrači moraju biti registrirani i moraju imati ispravne
liječničke preglede, ne starije od 6 mjeseci.
Dopušta se nastup djevojčica starijih godinu dana od
uzrasne kategorije u kojima bi nastupale i to do
kategorije starijih pionira.
Članak 4.
Utakmice se igraju po Pravilima nogometne igre
velikog nogometa, na nogometnom igralištu propisanih
dimenzija.
• Vrijeme trajanja utakmice za uzrast U – 14 je 2x35
min. uz odmor od 10 min. između dva poluvremena.
• U zapisnik utakmice svaka momčad može
maksimalno upisati 18 igrača, (uz ime igrača obavezno
se upisuje godište) s tim da za vrijeme utakmice mogu
nastupiti svi upisani igrači (sedam pričuvnih igrača) uz
neograničen broj izmjena.
Na utakmicama uzrasta U – 14 udarac s kuta izvodi
se iz kutnog prostora.

Članak 5.
Utakmice sude ispitani nogometni suci koji vrše i
dužnost delegata, a koje određuje Povjerenik za
suđenje.
Članak 6.
Natjecanjem rukovodi Povjerenik za natjecanje MUK-a,
koji registrira utakmice u prvom stupnju.
Članak 7.
Žalba na odigranu utakmicu najavljuje se u roku od 48
sati a dostavlja tri (3) dana po odigranoj utakmici u
pismenom obliku uz uplaćenu taksu. Žalba na odluku
Povjerenika za natjecanje podnosi se Komisiji za žalbe
u roku od (8) dana po pravomoćnosti odluke u I
stupnju.
Članak 8.
Taksa na žalbu iznosi 200,00 Kn;
Taksa na žalbu uplaćuje se na IBAN Nogometnog
saveza BBŽ broj: HR2524020061100004410.
Pozitivnim rješenjem žalbe, taksa se vraća podnosiocu
(žalitelju).
Članak 9.
Raspored natjecanja i rezultati objavljuju se u
službenom glasniku MUK-a nogometnog saveza BBŽ.
Članak 10.
Sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede
odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima
Hrvatskog nogometnog saveza i odredbe odluke
Povjerenika za natjecanje MUK-a i Komisije za
natjecanje NS BBŽ.

P R O P O Z I C I J E za KUP natjecanje
kadeta U-16 u sezoni 2016./2017.
Članak 1.
Na području Nogometnog saveza Bjelovarskobilogorske županije, provodi se nogometno kup
natjecanje kadeta po jednostrukom kup sustavu za
uzrast U – 16 (2001. - 2003.).
Pobjednik utakmice je momčad koja u regularnom
tijeku igre postigne više golova. Ako po isteku
regularnog dijela igre utakmica završi neriješeno,
pobjednička momčad biti će utvrđena izvođenjem
jedanaesteraca na način utvrđen uputama
Međunarodnog BORDA.
Članak 2.
U natjecanju sudjeluju klubovi koji se prijave;
Članak 3.
Pravo nastupa za U – 16. imaju samo registrirani
igrači, rođeni od 2001. do 2003. godine. ako na dan
utakmice nisu mlađi od 14 godina, a na dan
01.07.2017. nisu stariji od 16 godina i 6 mjeseci (rođeni
01.01.2001. godine i mlađi).
(iznimno na utakmicama kadeta može nastupiti i igrač
sa navršenih 13 godina, pod uvjetom da ima obavljen
specijalistički liječnički pregled)
Igrači moraju biti registrirani i moraju imati ispravne
liječničke preglede, ne starije od 6 mjeseci.
Članak 4.
Utakmice se igraju po Pravilima nogometne igre
Velikog nogometa, na nogometnom igralištu propisanih
dimenzija, po Pravilima nogometne igre velikog
nogometa.
• Vrijeme trajanja utakmice je 2x40 min. uz odmor od
10 min. između dva poluvremena.
• U zapisnik utakmice svaka momčad može
maksimalno upisati 18 igrača, (uz ime igrača obavezno
se upisuje godište) s tim da za vrijeme utakmice mogu
nastupiti svi upisani igrači (sedam pričuvnih igrača)
Udarac iz kuta izvodi se iz kutnog prostora.

Članak 5.
Utakmice sude ispitani nogometni suci koji vrše i
dužnost delegata, a koje određuje Povjerenik za
suđenje.
Članak 6.
Natjecanjem rukovodi Povjerenik za natjecanje MUK-a,
koji registrira utakmice u prvom stupnju.
Članak 7.
Žalba na odigranu utakmicu najavljuje se u roku od 48
sati a dostavlja tri (3) dana po odigranoj utakmici u
pismenom obliku uz uplaćenu taksu.
Žalba na odluku Povjerenika za natjecanje podnosi se
Komisiji za žalbe u roku od (8) dana po Pravomoćnosti
odluke u I stupnju.
Članak 8.
Taksa na žalbu iznosi 200,00 Kn;
Taksa na žalbu uplaćuje se na IBAN Nogometnog
saveza BBŽ broj: HR2524020061100004410.
Pozitivnim rješenjem žalbe, taksa se vraća podnosiocu
(žalitelju).
Članak 9.
Raspored natjecanja i rezultati objavljuju se u
Službenom glasilu MUK-a nogometnog saveza BBŽ.
Članak 10.
Sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede
odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima
Hrvatskog nogometnog saveza i odredbe odluke
Povjerenika za natjecanje MUK-a i Komisije za
natjecanje NS BBŽ.

P R O P O Z I C I J E za KUP natjecanje
I ŽNL juniora U-18 u sezoni 2016./2017.
Članak 1.
Na području Nogometnog saveza Bjelovarskobilogorske županije, provodi se nogometno natjecanje
“juniora-kadeta”,i to: U – 18 1999. - 2002. u
dvokružnom bod sustavu liga natjecanja u dvije
regionalne skupine, Sjever i Jug .
Nakon odigranih svih kola po skupinama, prvoplasirane
ekipe iz Sjeverne i Južne skupine će na neutralnom
terenu odigrati utakmicu za pobjednika lige.
Na području Nogometnog saveza Bjelovarskobilogorske županije, provodi se nogometno kup
natjecanje juniora po jednostrukom kup sustavu za
uzrast U – 18 (1999. - 2002.).
Pobjednik utakmice je momčad koja u regularnom
tijeku igre postigne više golova. Ako po isteku
regularnog dijela igre utakmica završi neriješeno,
pobjednička momčad biti će utvrđena izvođenjem
jedanaesteraca na način utvrđen uputama
Međunarodnog BORDA.
Članak 2.
U natjecanju sudjeluju klubovi koji se prijave;
Članak 3.
Pravo nastupa igrača:
Pravo nastupa za U – 18. imaju samo registrirani
igrači, rođeni od 1999. do 2002. godine.
•

•
•

Igrači rođeni 2001.god., a nisu još napunili 16
godina starosti, za nastup je potreban i
specijalistički liječnički pregled ovjeren od strane
dva doktora, ali ne stariji od 6 mjeseci.
Pravo nastupa imaju i igrači rođeni 2002.god, uz
specijalistički liječnički pregled ovjeren od strane
dva doktora, ali ne stariji od 6 mjeseci.
Igrač koji tijekom sezone napuni 16 godina
starosti, može nastupati bez specijalističkog
liječničkog pregleda.

Članak 4.
Utakmice se igraju po Pravilima nogometne igre
velikog nogometa, na nogometnom igralištu propisanih
dimenzija.
• Vrijeme trajanja utakmice je 2x45 min. uz odmor od
10 min. između dva poluvremena
• U zapisnik utakmice svaka momčad može
maksimalno upisati 18 igrača, (uz ime igrača obavezno
se upisuje godište) s tim da za vrijeme utakmice mogu
nastupiti svi upisani igrači (sedam pričuvnih igrača).
• Udarac iz kuta izvodi se iz kutnog prostora.
Članak 5.
Utakmice sude ispitani nogometni suci, a koje određuje
Povjerenik za suđenje.
Utakmicama je također prisutan i delegat, koji ima
vrhunski nadzor nad utakmicom, a njih na pojedinu
utakmicu delegira Povjerenik za natjecanje MUK-a.
Članak 6.
Natjecanjem rukovodi Povjerenik za natjecanje MUK-a,
koji registrira utakmice u prvom stupnju.
Članak 7.
Žalba na odigranu utakmicu najavljuje se u roku od 48
sati a dostavlja tri (3) dana po odigranoj utakmici u
pismenom obliku uz uplaćenu taksu. Žalba na odluku
Povjerenika za natjecanje podnosi se Komisiji za žalbe
u roku od (8) dana po pravomoćnosti odluke u I
stupnju.
Članak 8.
Taksa na žalbu iznosi 200,00 Kn;
Taksa na žalbu uplaćuje se na IBAN Nogometnog
saveza BBŽ broj: HR2524020061100004410.
Pozitivnim rješenjem žalbe, taksa se vraća podnosiocu
(žalitelju).
Članak 9.
Raspored natjecanja i rezultati objavljuju se u
Službenom glasilu MUK-a nogometnog saveza BBŽ.
Članak 10.
Sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede
odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima
Hrvatskog nogometnog saveza, Propozicije natjecanja
I ŽNL seniora Bjelovarsko –bilogorske županije i
odredbe odluke Povjerenika za natjecanje MUK-a i
Komisije za natjecanje NS BBŽ.

