Na temelju članka 39. stavak 1. alineja 4. Statuta, a u skladu s odredbama Propozicija
natjecanja za kup natjecanje Nogometnog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije, Izvršni
odbor Nogometnog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije na sjednici održanoj 29.07.2021.
godine donio je slijedeću:

ODLUKU
O NAČINU BODOVANJA I FORMIRANJU RANG LISTE
USPJEŠNOSTI KLUBOVA ZA ŽUPANIJSKI NOGOMETNI KUP
Članak 1.
Rang lista uspješnosti klubova za županijski nogometni kup (u daljnjem tekstu: Rang
lista uspješnosti klubova) predstavlja osnovu za određivanje parova u natjecanju za županijski
nogometni kup.
Članak 2.
Rang lista uspješnosti klubova utvrđuje se bodovanjem svakog nastupa pojedinog
kluba u natjecanju za županijski nogometni kup, a izrađuje se na kraju svake natjecateljske
sezone i predstavlja osnovu za određivanje parova kup natjecanja u slijedećoj nogometnoj
sezoni.
Članak 3.
Poredak klubova na Rang listi uspješnosti klubova određuje se na osnovu zbroja
osvojenih bodova u zadnjih pet (5) natjecateljskih sezona isključivo u natjecanju za županijski
nogometni kup.
Poredak klubova koji ostvare isti broj bodova određuje se prema plasmanu u
prvenstvenom natjecanju protekle natjecateljske sezone prema kriteriju:
- viši rang natjecanja,
- bolje plasirani klub u istom rangu natjecanja,
- veći prosjek osvojenih bodova po utakmici kod klubova koji se natječu u različitim
skupinama istog ranga natjecanja (npr. Treća ŽNL sjever i jug),
- ždrijeb.
Članak 4.
U svakoj pojedinoj sezoni temeljem ostvarenog rezultata u svim kolima županijskog
nogometnog kupa klubovima se dodjeljuju dvije vrste bodova – osvojeni bodovi i dodatni
bodovi.
Dodatni bodovi dodjeljuju se kako bi se neutralizirala razlika između klubova koji su u
pojedinom kolu kup natjecanja slobodni, te se u natjecanje uključuju kasnije.
Osvojeni bodovi (OS):
- 3 boda za pobjedu nakon regularnog dijela utakmice,
- 2 boda za pobjedu nakon izvođenja kaznenih udaraca (jedanaesteraca),
- 1 bod za poraz nakon izvođenja kaznenih udaraca (jedanaesteraca),
- 0 bodova za poraz nakon regularnog dijela utakmice.
Dodatni bodovi (DO):
- klub koji sudjeluje u 1. kolu ne ostvaruje dodatne bodove (0 bodova),
- klub koji sudjeluje u 2. kolu ostvaruje 1 dodatni bod,
- klub koji sudjeluje u 3. kolu ostvaruje 2 dodatna boda,
- klub koji sudjeluje u osmini-finala (1/8) ostvaruje 3 dodatna boda,
- klub koji sudjeluje u četvrt-finalu (1/4) ostvaruje 3 dodatna boda,

- klub koji sudjeluje u polufinalu (1/2) ostvaruje 3 dodatna boda za poraz, te 5
dodatnih bodova za pobjedu,
- klub koji sudjeluje u finalu ostvaruje 3 dodatna boda za poraz i 5 dodatnih bodova za
pobjedu.
Članak 5.
Rang lista uspješnosti klubova je javna i objavljuje se u Službenog glasilu „Nogomet“
ili na web stranicama Nogometnog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije.
Članak 6.
Pravo tumačenja ove Odluke ima Izvršni odbor Nogometnog saveza Bjelovarskobilogorske županije, a u vremenu između sjednica Izvršnog odbora Povjerenik za natjecanje
ili Komisija za natjecanje.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od natjecateljske
sezone 2021/2022.

U Bjelovaru, 29.07.2021. godine
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