P R O P O Z I C I J E I ŽNL limača-početnika U-8
za prvenstveno natjecanje u sezoni 2018./2019.
Članak 1.
Na području Nogometnog saveza Bjelovarsko
bilogorske županije, provodi se nogometno natjecanje
uzrasta - “limača-početnika” u redovnom natjecanju po
trokružnom bod sustavu za uzrast; U – 8 ( 2010.2012. ) u natjecanju podijeljenom u dvije skupine
„SJEVER“ i „JUG“.
Nakon odigranih svih utakmica po regionalnim
skupinama, konačan pobjednik lige će se odrediti kroz
dvije utakmice prvoplasiranih ekipa SJEVER i JUG
skupine kao i za konačni plasman lige odigrati će se po
dvije utakmice isto plasiranih ekipa.
Domaćin u prvoj utakmici će se odrediti ždrijebom.
Članak 2.
U natjecanju sudjeluju;
SKUPINA SJEVER
1. NK DRAGANEC Gornji Draganec
2. NK BJELOVAR Bjelovar
3. NK TRNSKI Nova Rača
4. NK MLADOST Ždralovi
5. NK ROVIŠĆE Rovišće
6. NK LASTA Gudovac
SKUPINA JUG
1. NK GARIĆ Garešnica
2. NK DARUVAR Daruvar
3. NK LIPIK 1925
4. NK VIROVITICA Virovitica
5. NK BILOGORA 91
6. HAJDUK Pakrac
Članak 3.
Pravo nastupa za U – 8. imaju igrači rođeni 2010.–
2012. 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 na polovici nogometnog igrališta u
poprečnom smjeru, s tim da se golovi nalaze na
uzdužnoj crti igrališta ili na posebno pripremljenom
terenu minimalnih dimenzija 50x35 m i maksimalnih
dimenzija 60x40 m.
Dimenzije:
• - golovi; 5 x 2 m.
• - kazneni prostor 11 x 27 m.
• - mjesto za kazneni udarac je 9 m.
• - mjesto za udarac iz kuta je 16 m. na poprečnoj crti
od stupa vratiju.
Članak 5.
Treneri koji doputuju bez prisutnosti službenog
predstavnika kluba, preuzimaju sve njegove dužnosti te
isti potpisuju zapisnik i izvješće o utakmici kao i ostale
potrebne dokumente za potpis, umjesto dosadašnjeg
službenog predstavnika.

Članak 6.
• Natjecanje se provodi po Pravilima nogometne igre
vel. nogometa izuzimajući čl.11., zaleđe.
• Vrijeme trajanja utakmice je 2x20 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)
• Broj igrača u polju je 9, (8 igrača + vratar) minimalno
6 ( 5 igrača + vratar ), uz neograničen broj izmjena s
tim da već jednom zamijenjeni igrač može ponovno ući
u igru, (nije potrebno pisati listiće za zamjenu igrača).
• Ubacivanje se izvodi po Pravilima nogometne igre
velikog nogometa, dok je ubacivanje lopte u igru od
strane vratara dozvoljeno i iz zraka.
• Udarac iz kuta izvodi se s posebno obilježenog
mjesta na poprečnoj crti igrališta 16 m. udaljenog od
stupa vrata.
• Kod udarca s vrata lopta je u igri kada prvim udarcem
napusti crte kaznenog prostora u igralište
• Kod izvođenja slobodnog udarca “živi zid” mora biti
udaljen 5 m. od mjesta izvođenja.
• Kazneni udarac se izvodi s posebno obilježenog
mjesta u kaznenom prostoru 9 m. od poprečne crte
gola.
Vratar ne smije unutar svog prostora
hvatati loptu rukom prilikom vraćanja od
svog suigrača.
Članak 7.
Utakmice sude ispitani nogometni suci koji vrše i
dužnost delegata, a koje određuje Povjerenik za
suđenje.
Članak 8.
Natjecanjem rukovodi Povjerenik za natjecanje MUK-a
Nogometnog saveza Bjelovarsko bilogorske županije,
koji registrira utakmice u prvom stupnju.
Članak 9.
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.
Pozitivnim rješenjem žalbe, taksa se vraća podnosiocu
(žalitelju).
Taksa na žalbu uplaćuje se na žiro račun Nogometnog
saveza BBŽ.
Taksa na žalbu iznosi 200,00 Kn;
Članak 10.
Raspored natjecanja i rezultati objavljuju se u
Službenom glasilu MUK-a Nogometnog saveza BBŽ.
Članak 11.
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 I ŽNL limača U-10
za prvenstveno natjecanje u sezoni 2018./2019.
Članak 1.
Na području Nogometnog saveza županije Bjelovarskobilogorske, provodi se nogometno natjecanje uzrasta “limača” u redovnom natjecanju po dvokružnom bod
sustavu za uzrast;
U – 10 (2008. - 2010. )
Članak 2.
U natjecanju sudjeluju;
KLUB
1. NK GARIĆ Garešnica
2. NK DARUVAR Dauvar
3. NK DARUVAR 2 Daruvar
4. NK ČAZMA Čazma
5. NK BJELOVAR Bjelovar
6. NK MLADOST Ždralovi
7. NK ROVIŠĆE Rovišće
8. NK HAJDUK Hercegovac
Članak 3.
Pravo nastupa imaju igrači, rođeni 2008. - 2010.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 na polovici nogometnog igrališta u
poprečnom smjeru, s tim da se golovi nalaze na uzdužnoj
crti igrališta ili na posebno pripremljenom terenu minimalnih
dimenzija 50x35 m i maksimalnih dimenzija 60x40 m.
Dimenzije:
• - golovi; 5 x 2 m.
• - vratarev prostor 5 x 15 m.
• - kazneni prostor 11 x 27 m.
• - mjesto za kazneni udarac je 9 m.
• - mjesto za udarac iz kuta je 16 m. na poprečnoj crti od
stupa vrata.
Članak 5.
• Natjecanje se provodi po Pravilima nogometne igre vel.
nogometa izuzimajući čl. 11., zaleđe.
• Vrijeme trajanja utakmice je 2 x 25 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)
• Broj igrača u polju je 9, (8 igrača + vratar ) minimalno 6 (
5 igrača + vratar ), uz neograničen broj izmjena s tim da
već jednom zamijenjeni igrač može ponovno ući u igru,
(nije potrebno pisati listiće za zamjenu igrača).

• Ubacivanje i udarac s vrata izvodi se po Pravilima
nogometne igre velikog nogometa.
• Udarac iz kuta izvodi se s posebno obilježenog
mjesta na poprečnoj crti igrališta 16 m. udaljenog od
stupa vrata.
• Kod udarca s vrata lopta je u igri kada prvim udarcem
napusti crte kaznenog prostora u igralište
• Kod izvođenja slobodnog udarca “živi zid” mora biti
udaljen 5 m. od mjesta izvođenja
• Kazneni udarac se izvodi s posebno obilježenog
mjesta u kaznenom prostoru 9 m. od poprečne crte
gola.
Članak 6.
Utakmice sude ispitani nogometni suci koji vrše i
dužnost delegata, a koje određuje Povjerenik za
suđenje.
Članak 7.
Natjecanjem rukovodi Povjerenik za natjecanje MUK-a
Nogometnog saveza Bjelovarsko bilogorske županije,
koji registrira utakmice u prvom stupnju.
Članak 8.
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 9.
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 10.
Raspored natjecanja i rezultati objavljuju se u
Službenom glasilu MUK-a Nogometnog saveza BBŽ.
Članak 11.
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.
Članak 12.
Treneri koji doputuju bez prisutnosti službenog
predstavnika kluba, preuzimaju sve njegove
dužnosti te isti potpisuju zapisnik i izvješće o
utakmici kao i ostale potrebne dokumente za
potpis, umjesto dosadašnjeg službenog
predstavnika.

P R O P O Z I C I J E II ŽNL limača U-11
za prvenstveno natjecanje u sezoni 2018./'2019.
Članak 1.
Na području Nogometnog saveza županije
Bjelovarsko- bilogorske, provodi se nogometno
natjecanje uzrasta - “limača” u redovnom natjecanju po
dvokružnom bod sustavu za uzrast:
U – 11 (2007 - 2010. ).
Članak 2.
U natjecanju sudjeluju;
KLUB
1. NK POLET Narta
2. NK BŠK Brezovac
3. NK GORDOWA V. Grđevac
4. NK BILOGORA 91G.Polje
5. NK BILO V.Pisanica
6. NK BILOGORAC Veliko Trojstvo
7. NK SLOGA Bjelovar
8. NK LASTA Gudovac
9. NK DINAMO Predavac
10. NK TRNSKI Nova Rača
11. NK RIBAR Končanica
Članak 3.
Pravo nastupa imaju igrači, rođeni 2007. - 2010.
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 na polovici nogometnog igrališta u
poprečnom smjeru, s tim da se golovi nalaze na
uzdužnoj crti igrališta ili na posebno pripremljenom
terenu minimalnih dimenzija 50x35 m i maksimalnih
dimenzija 60x40 m.
Dimenzije:
• - golovi; 5 x 2 m.
• - vratarev prostor 5 x 15 m.
• - kazneni prostor 11 x 27 m.
• - mjesto za kazneni udarac je 9 m.
• - mjesto za udarac iz kuta je 16 m. na poprečnoj crti
od stupa vrata.
Članak 5.
• Natjecanje se provodi po Pravilima nogometne igre
vel. nogometa izuzimajući čl. 11., zaleđe.
• Vrijeme trajanja utakmice je 2 x 25 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)
• Broj igrača u polju je 9, (8 igrača + vratar), minimalno
6 ( 5 igrača + vratar ), uz neograničen broj izmjena s
tim da već jednom zamijenjeni igrač može ponovno ući
u igru, (nije potrebno pisati listiće za zamjenu igrača).
• Ubacivanje i udarac s vrata izvodi se po Pravilima
nogometne igre velikog nogometa.
• Udarac iz kuta izvodi se s posebno obilježenog
mjesta na poprečnoj crti igrališta 16 m. udaljenog od
stupa vrata.
• Kod udarca s vrata lopta je u igri kada prvim udarcem
napusti crte kaznenog prostora u igralište
• Kod izvođenja slobodnog udarca “živi zid” mora biti
udaljen 5 m. od mjesta izvođenja
• Kazneni udarac se izvodi s posebno obilježenog
mjesta u kaznenom prostoru 9 m. od poprečne crte
gola.

Članak 6.
Utakmice sude ispitani nogometni suci koji vrše i
dužnost delegata, a koje određuje Povjerenik za
suđenje.
Članak 7.
Natjecanjem rukovodi Povjerenik za natjecanje MUK-a
Nogometnog saveza Bjelovarsko bilogorske županije,
koji registrira utakmice u prvom stupnju.
Članak 8.
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 9.
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 10.
Raspored natjecanja i rezultati objavljuju se u
Službenom glasilu MUK-a Nogometnog saveza BBŽ.
Članak 11.
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.
Članak 12.
Treneri koji doputuju bez prisutnosti službenog
predstavnika kluba, preuzimaju sve njegove
dužnosti te isti potpisuju zapisnik i izvješće o
utakmici kao i ostale potrebne dokumente za
potpis, umjesto dosadašnjeg službenog
predstavnika.

P R O P O Z I C I J E I ŽNL mlađih pionira U-12
za prvenstveno natjecanje u sezoni 2018./2019.

Članak 1.
Na području Nogometnog saveza Bjelovarskobilogorske županije, provodi se nogometno natjecanje
mlađih pionira u redovnom natjecanju po dvokružnom
bod sustavu za uzrast;
U – 12 (2006. - 2008.),
Članak 2.
U natjecanju sudjeluju;
KLUB
1. NK GARIĆ Garešnica
2. NK DARUVAR Daruvar
3. NK ROVIŠĆE Rovišće
4. NK ČAZMA Čazma
5. NK BJELOVAR Bjelovar
6. NK MLADOST Ždralovi
7. NK HAJDUK Pakrac
Članak 3.
Pravo nastupa za U – 12, imaju samo registrirani igrači,
rođeni od 2006. do 2008. 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 - 12 je 2x30
min. uz odmor od 10 min. između dva poluvremena.
• U zapisnik utakmice svaka momčad može
maksimalno upisati 18 igrača, s tim da za vrijeme
utakmice mogu nastupiti svi upisani igrači (sedam
pričuvnih igrača) uz neograničen broj izmjena s tim da
već jednom zamijenjeni igrač može ponovno ući u igru,
(nije potrebno pisati listiće za zamjenu igrača).
• Na utakmicama uzrasta U - 12 udarac iz kuta izvodi
se s polovice udaljenosti od kutne zastavice i sjecišta
poprečne crte kaznenog 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.
Članak 11.
Treneri koji doputuju bez prisutnosti službenog
predstavnika kluba, preuzimaju sve njegove dužnosti te
isti potpisuju zapisnik i izvješće o utakmici kao i ostale
potrebne dokumente za potpis, umjesto dosadašnjeg
službenog predstavnika.
Članak 12.
Treneri koji doputuju bez prisutnosti službenog
predstavnika kluba, preuzimaju sve njegove
dužnosti te isti potpisuju zapisnik i izvješće o
utakmici kao i ostale potrebne dokumente za
potpis, umjesto dosadašnjeg službenog
predstavnika.

P R O P O Z I C I J E II ŽNL mlađih pionira U-13
za prvenstveno natjecanje u sezoni 2018./2019.

Članak 1.
Na području Nogometnog saveza Bjelovarskobilogorske županije, provodi se nogometno natjecanje
mlađih pionira u redovnom natjecanju po trokružnom
bod sustavu za uzrast;
U – 13 (2005. - 2008.),
Članak 2.
U natjecanju sudjeluju;
KLUB
1. NK TOMISLAV Berek
2. NK BŠK Brezovac
3. NK GORDOWA V.Grđevac
4. NK BILOGORAC Veliko Trojstvo
5. NK CROATIA Klokočevac
6. NK RIBAR Končanica
7. SLOGA Bjelovar
8. BILOGORA Kapela
Članak 3.
Pravo nastupa za U – 13, imaju samo registrirani igrači,
rođeni od 2005. do 2008. godine.
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.
• Vrijeme trajanja utakmice za uzrast U - 12 je 2x30
min. uz odmor od 10 min. između dva poluvremena.
• U zapisnik utakmice svaka momčad može
maksimalno upisati 18 igrača, s tim da za vrijeme
utakmice mogu nastupiti svi upisani igrači (sedam
pričuvnih igrača) uz neograničen broj izmjena s tim da
već jednom zamijenjeni igrač može ponovno ući u igru,
(nije potrebno pisati listiće za zamjenu igrača).
• Na utakmicama uzrasta U - 12 udarac iz kuta izvodi
se s polovice udaljenosti od kutne zastavice i sjecišta
poprečne crte kaznenog 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.
Članak 11.
Treneri koji doputuju bez prisutnosti službenog
predstavnika kluba, preuzimaju sve njegove
dužnosti te isti potpisuju zapisnik i izvješće o
utakmici kao i ostale potrebne dokumente za
potpis, umjesto dosadašnjeg službenog
predstavnika.

P R O P O Z I C I J E I ŽNL starijih pionira U-14
za prvenstveno natjecanje u sezoni 2018./2019.
Članak 1.
Na području Nogometnog saveza Bjelovarskobilogorske županije, provodi se nogometno natjecanje
starijih pionira u redovnom natjecanju po dvokružnom
bod sustavu za uzrast;
U – 14 (2004. - 2006.),

Članak 5.
Utakmice sude ispitani nogometni suci koji vrše i
dužnost delegata, a koje određuje Povjerenik za
suđenje.

Članak 2.
U natjecanju sudjeluju;
KLUB
1. NK GARIĆ Garešnica
2. NK DARUVAR Daruvar
3. NK HAJDUK Hercegovac
4. NK ČAZMA Čazma
5. NK BJELOVAR Bjelovar
6. NK MLADOST Ždralovi
7. NK ROVIŠĆE Rovišće
8. NK ZDENKA 91 Veliki Zdenci

Članak 6.
Natjecanjem rukovodi Povjerenik za natjecanje MUK-a,
koji registrira utakmice u prvom stupnju.

Članak 3.
Pravo nastupa za U – 14, imaju samo registrirani
igrači, rođeni od 2004. do 2006. 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 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 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, s tim da za vrijeme
utakmice mogu nastupiti svi upisani igrači (sedam
pričuvnih igrača) uz neograničen broj izmjena s tim da
već jednom zamijenjeni igrač može ponovno ući u igru,
(nije potrebno pisati listiće za zamjenu igrača).
Na utakmicama uzrasta U – 14 udarac s kuta izvodi
se iz kutnog prostora.

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 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.
Članak 11.
Treneri koji doputuju bez prisutnosti službenog
predstavnika kluba, preuzimaju sve njegove
dužnosti te isti potpisuju zapisnik i izvješće o
utakmici kao i ostale potrebne dokumente za
potpis, umjesto dosadašnjeg službenog
predstavnika.

P R O P O Z I C I J E II ŽNL starijih pionira U-15
za prvenstveno natjecanje u sezoni 2018./2019.
Članak 1.
Na području Nogometnog saveza Bjelovarsko
Bilogorske županije, provodi se nogometno natjecanje
starijih pionira U – 15 (2003. – 2006.) u redovnom
natjecanju u dvokružnom bod sustavu natjecanja.
Članak 2.
U natjecanju sudjeluju ekipe:
KLUB
1. NK IVANSKA Ivanska
2. NK GORDOWA V. Grđevac
3. NK DAPCI
4. NK BILOGORAC Veliko Trojstvo
5. NK LASTA Gudovac
6. NK TRNSKI Nova Rača
7. NK OMLADINAC Ćurlovac
8.NK KAMEN Sirač
9. NK BILO V. Pisanica
10. DINAMO Predavac
11. BŠK Brezovac
Članak 3.
Pravo nastupa za U – 15. imaju samo registrirani
igrači, rođeni od 2003 do 2006. godine.
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 2x35 min. uz odmor od
10 min. između dva poluvremena.
• U zapisnik utakmice svaka momčad može
maksimalno upisati 18 igrača, s tim da za vrijeme
utakmice mogu nastupiti svi upisani igrači (sedam
pričuvnih igrača) uz neograničen broj izmjena s tim da
već jednom zamijenjeni igrač može ponovno ući u igru,
(nije potrebno pisati listiće za zamjenu 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.
Članak 11.
Treneri koji doputuju bez prisutnosti službenog
predstavnika kluba, preuzimaju sve njegove
dužnosti te isti potpisuju zapisnik i izvješće o
utakmici kao i ostale potrebne dokumente za
potpis, umjesto dosadašnjeg službenog
predstavnika.

P R O P O Z I C I J E I ŽNL juniora U-18
za prvenstveno natjecanje u sezoni 2018./2019.
Članak 1.
Na području Nogometnog saveza Bjelovarskobilogorske županije, provodi se nogometno natjecanje
“juniora-kadeta”,i to: U – 18 2000. - 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.
Članak 2.
U natjecanju sudjeluju slijedeći:
Klubovi u ligi SJEVER
1. NK LASTA Gudovac
2. NK BILOGORAC Veliko Trojstvo
3. NK BŠK Brezovac
4. NK OMLADINAC Ćurlovac
5. NK DRAGANEC Gornji Draganec
6. NK IVANSKA Ivanska
7. NK ČAZMA Čazma
8. NK DINAMO Predavac
9. NK ROVIŠĆE Rovišće
10.NK SLOGA Bjelovar
11. CROATIA Klokočevac
Klubovi u ligi JUG
1. NK KAMEN Sirač
2. NK TOMISLAV Berek
3. NK RIBAR Končanica
4. NK BILO Velika Pisanica
5. NK GARIĆ Garešnica
6. NK BILOGORA 91 Grubišno Polje
7. NK ZDENKA 91 Veliki Zdenci
8. NK HAJDUK Hercegovac
9. NK TRNSKI Nova Rača
10. NK DARUVAR Daruvar
- sve utakmice juniorske U-18 lige se igraju u terminu
subotom poslijepodne.
Izuzetak od ovog pravila čine utakmice u kojima je
postignut dogovor-suglasnost između dva kluba o
drugom terminu odigravanja njihove utakmica
Članak 3.
Pravo nastupa igrača:
•
Igrači rođeni 2002.god., a nisu još napunili 16
godina starosti, za nastup je potreban i
specijalistički liječnički pregled ovjeren od strane
jednog doktora, ali ne stariji od 6 mjeseci.
•
Pravo nastupa imaju i igrači rođeni 2003.god, uz
specijalistički liječnički pregled ovjeren od strane
dva doktora, ali ne stariji od 6 mjeseci.
•
Pravo nastupa imaju i 4 igrača rođena 2004.god,
uz specijalistički liječnički pregled ovjeren od
strane dva doktora, ali ne stariji od 6 mjeseci, ali
igrač mora imati navršenih 14 godina.
•
Igrač koji tijekom sezone napuni 16 godina
starosti, može nastupati bez specijalističkog
liječničkog pregleda.
Na prvenstvenim utakmica može nastupiti i 6
(šest) igrača koji na dan 01.07.2018.
nisu stariji od 19 godina i 6 mjeseci / rođeni
01.01.1999. godine i mlađi. Pri tome
maksimalno 3 (tri) takva igrača jedne momčadi
mogu istovremeno biti u igri.

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 MUKa, 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.
Članak 11.
Treneri koji doputuju bez prisutnosti službenog
predstavnika kluba, preuzimaju sve njegove dužnosti
te isti potpisuju zapisnik i izvješće o utakmici kao i
ostale potrebne dokumente za potpis, umjesto
dosadašnjeg službenog predstavnika.

DODATNE ODREDBE PROPOZICIJA NATJECANJA
ZA SVE LIGE MUK-a NSBBŽ
za prvenstveno natjecanje u sezoni 2018./2019.
Članak 1.
Da bi se utakmica odgodila mora biti dostavljen pismeni sporazum klubova para koji utakmicu odgađa,
najkasnije pet (5) dana prije određenog termina odigravanja utakmice. Iznimno utakmica se može
odgoditi i na pismeni zahtjev jednog kluba, na ranije navedeni način i u tom slučaju o odgodi utakmice
odlučuje Komisija za natjecanje.
Članak 2.
Odgođena utakmica mora se odigrati u roku od 21 dana od predviđenog termina. Iznimno ako se to
radi o zadnja 3 kola onda je taj rok i manji (14 dana) ili u slučaju drugačije odluke Povjerenika za
natjecanje MUK-a ili Komisije za natjecanje NSBBŽ.
Članak 3.
Svaka polusezona mora završiti bez neodigranih utakmica! Iznimno ako se radi o višoj sili i
opravdanom razlogu da se utakmice ne mogu odigrati u tekućoj polusezoni Komisija za natjecanje će
na pismeni zahtjev klubova odobriti da se te utakmice odgode za iduću polusezonu i takve utakmice
se moraju odigrati prije početka nove polusezone.
Članak 4.
Klubovi koji sporazumno dogovore odgodu utakmice, prije ili nakon odgođene utakmice moraju
dostaviti pismeni prijedlog termina odigravanja nove utakmice, najkasnije 7 dana od odgođene
utakmice.
Članak 5.
U slučaju nedostavljanja pismenog dogovora klubova, Komisija za natjecanje ili Povjerenik za
natjecanje MUK-a, nakon isteka 7 dana od termina odgođene utakmice ima pravo odrediti novi termin
utakmice.
Članak 6.
Jednom odgođena utakmica ne može se više odgađati, iznimno ako se radi o višoj sili i opravdanom
razlogu, a o čemu će odlučiti Komisija za natjecanje.
Članak 7.
Klub u jednoj uzrasnoj kategoriji, može u jednoj sezoni odgoditi najviše 3 utakmice. Iznimno za
odgađanje više utakmica jednog uzrasta od gore navedenog dostavlja se pismeni zahtjev Komisiji za
natjecanje najkasnije 7 dana od predviđenog termina za odigravanje utakmice koja odlučuje o
zahtjevu, najkasnije tri dana prije predviđenog termina za odigravanje predmetne utakmice.
Članak 8.
Nakon izlaska službenog Glasila MUK-a sa utvrđenim rasporedom odigravanja za slijedeće
kolo, više neće biti moguće odgode utakmica osim u slučaju više sile i opravdanog razloga, a o
čemu će odlučiti Komisija za natjecanje.
Članak 9.
Jednom odbijen zahtjev odgode utakmice neće se više raspravljati.
Članak 10.
U slučaju nedolaska jedne ili obje ekipe na odigravanje ponovljene utakmice, bilo da je termin
ponovljene utakmice određen dogovorno klubova ili bilo da je to odredila Komisija za natjecanje, ekipe
će snositi disciplinske sankcije predviđene DP-om HNS-a.
Članak 11.
JUNIORI: službeni termin odigravanja utakmica je subota popodne. Iznimno od ove odredbe, mogući
je zajednički dogovor dva kluba o drugom terminu odigravanja utakmice, pri čemu je obaveza klubova
pismenim putem o tome obavijestiti Povjerenika za natjecanje MUK-a, najkasnije pet (5) dana prije
zakazanog termina utakmice.
o klubovi I ŽNL seniora NSBBŽ: u slučaju preklapanja termina domaćih utakmica seniora i
juniora, juniorske utakmice će se odigravati u ''predigri'' seniorske utakmice ili prema
zajedničkom dogovoru klubova.

