Na temelju Pravilnika o sportskim natjecanjima općine Čitluk ŠS Brotnja i Pravilnika o općinskim
malonogometnim natjecanjima mjesnih zajednica-naselja i završnom turniru općinskih pobjednika
Lige Hercegovine, ŠS Brotnja kao Organizacijski odbor malonogometnog natjecanja momčadi MZ
općine Čitluk, d o n i o j e:
PROPOZICIJE
za malonogometno natjecanje momčadi MZ općine Čitluk
za kalendarsku 2022. godinu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Propozicijama utvrđuje se način organizacije i provođenja rekreativnog malonogometnog
natjecanja momčadi mjesnih zajednica općine Čitluk u kalendarskoj 2022. u organizaciji ŠS Brotnja
Čitluk kao Organizacijskog odbora (u daljnjem tekstu: Oo)
SUDIONICI NATJECANJA
Članak 2.
U natjecanju sudjeluju prijavljene momčadi MZ općine Čitluk i to po jedna momčad za svaku MZ.
Dozvoljava se mogućnost da dvije susjedne mjesne zajednice prijave jednu udruženu momčad.
Udruživanje se mora prijaviti prije ždrijebanja skupina.
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NATJECANJU
Članak 3.
Za sudjelovanje u natjecanju momčadi prijavljuju teren sa rasvjetom na kome će igrati domaće
utakmice koji zadovoljava uvjete za igranje o čemu odlučuje Oo uviđajem. Sve utakmice prvog dijela,
završnice kao i finalna utakmica igraju se na malonogometnim terenima
Momčadi koje nemaju teren u svojoj MZ moraju imati suglasnost MZ u kojoj su prijavili teren gdje će
igrati domaće utakmice.
Promjena terena u tijeku natjecanja dozvoljava se u iznimnim opravdanim slučajevima a o čemu
donosi odluku Oo.
MZ koje u tijeku natjecanja izgrade teren mogu na istom odmah nastupati po Odluci nakon
obavljenog uviđaja.
Odredbe ovog članka(st.1-4) primjenjuju se za određeni sustav natjecanja. Oo može odrediti terene
(Odluka o kriterijima) po skupinama na kojima će se odigravati utakmice kako prve faze tako i druge
faze natjecanja imajući u vidu teritorijalnu rasprostranjenost MZ.

ORGANIZACIJA NATJECANJA
Članak 4.
Malonogometno natjecanje momčadi MZ općine Čitluk provodi Oo sa svojim
izabranim Tijelima.
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Članak 5.
Natjecanje se provodi po sustavu i sa kalendarom koji donosi Oo svojom odlukom.
Raspored skupina određuje se ždrijebom, uz mogućnost dirigiranog ždrijeba zbog
tehničkih razloga. ( nositelji, ostalo…)
Članak 6.
Utakmice se igraju dva puta po 20 minuta, s tim da se zadnje dvije minute igra «čista igra» (vrijeme
teče samo kad je lopta u igri).
Ostalo vrijeme igre može se stopirati samo po sudačkom dopuštenju.
Vrijeme igre mjeri delegat utakmice štopericom, a što mogu kontrolirat predstavnici momčadi.
Članak 7.
Nakon obavljenog ždrijeba, momčadi su dužne dostaviti Oo:
- boju dresova i rezervnu boju.
PROMJENA RASPOREDA/ODLAGANJE ODIGRAVANJA UTAKMICA
Članak 8.
Promjena rasporeda/odlaganje odigravanja utakmica može se vršiti samo u iznimnim opravdanim
slučajevima po blagovremenom zahtjevu jedne momčadi MZ i uz suglasnost drugih momčadi, a o
čemu konačnu odluku donosi Tijelo Oo.
Tijelo Oo može izvršiti promjenu rasporeda odigravanja utakmice i iz tehničkih opravdanih razloga o
čemu se donosi odluka.
DUŽNOSTI MOMČADI
Članak 9.
Momčad MZ domaćin i organizator utakmice obvezan je pripremiti teren za igru, a odluku o
pogodnosti terena za odigravanje utakmice donosi glavni sudac.
Članak 10.
Momčadi su obvezne na igralište doći najkasnije 45 minuta prije utakmice i nastupiti sa najboljim
sastavom.
Članak 11.
Domaćin terena obvezan je delegatu utakmice da pruži svu neophodnu pomoć pri sastavljanju
zapisnika.
Članak 12.
Domaćin terena je dužan da poduzme sve mjere u cilju osiguranja osoba: članova momčadi, sudaca i
delegata prije utakmice, za vrijeme odigravanja utakmica i po završetku utakmica, sve do napuštanja
igrališta i mjesta odigravanja utakmice.
Domaćin terena je također dužan da osigura odgovarajuću dežurnu redarsku službu na čelu sa
voditeljem osiguranja sa dovoljnim brojem redara , te nazočnost pripadnika policije i po mogućnosti
ljekara te dežurno vozilo za prijevoz eventualno ozlijeđenih igrača.
Također sve ostale momčadi koje igraju na određenom terenu imaju odgovornost za ponašanje svojih
igrača, vodstva i gledatelja-navijača.
Oo je u koordinaciji sa domaćinom terena obvezan nadležnoj policijskoj postaji prijaviti mjesto i
vrijeme odigravanja utakmice, voditelja osiguranja na za to predviđenom obrascu, a sa čime preuzima
obveze za sigurnost na utakmici
Bez pripadnika redarske službe i policije utakmica se neće igrati, izuzev ako policija službeno
obavijesti razloge trenutačne spriječenosti.
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Članak 13.
Domaćin terena je obvezan omogućiti snimanje utakmica bilo kojoj momčadi.
Članak 14.
Za vrijeme odigravanja utakmice u igralištu, pored terena za igru, na klupi za rezervne igrače mogu se
nalaziti slijedeća lica:
1. predstavnik momčadi
2. voditelj/trener
3. fizioterapeut(kvalificirani medicinar)
3. igrači(max.7) u športskoj opremi
Navedene osobe iz točaka 1, 2 i 3 moraju biti upisane u registracijskom listu i za tu momčad MZ i
posjedovati iskaznicu.
NAJMANJI BROJ IGRAČA U IGRI
Članak 15.
Utakmica ne može da počne ako jedna od momčadi ima manje od 5 (pet) igrača.
Igrači koji nisu upisani do početka utakmice u zapisnik ne mogu nastupiti na utakmici.
Ako jedna momčad za vrijeme utakmice ostane sa manje od 3(tri) igrača, suci su dužni da zaustave
igru, a ako u roku od pet minuta momčad ne nastupi s minimalnim brojem igrača, suci su dužni da
odsviraju kraj utakmice.
Članak 16.
Svaka momčad prijavljuje u zapisnik 12 igrača.
U igri sudjeluje 5 prijavljenih igrača, a tijekom utakmice mogu se vršiti neograničene zamjene igrača
Predstavnici momčadi dostavljaju delegatu 30 minuta prije početka utakmice: prijavu sastava
momčadi.
Bez natjecateljske iskaznice(putne isprave) ili registracijskog lista igrač ne može nastupiti.
Članak 17.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu igrati u istim ili sličnim bojama dresova.
Ukoliko se desi da na utakmicu dođu obje ekipe u istim ili sličnim dresovima dresove će promijeniti
gostujuća ili drugo imenovana ekipa.
PRAVO NASTUPA IGRAČA
Članak 18.
Na utakmicama mogu nastupiti igrači koji su stekli pravo igranja prema odredbama Pravilnika
o registriranju igrača Oo natjecanja za 2022.g.
Na utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji su nastupili ili nastupaju u tekućoj kalendarskoj
godini u drugoj općinskoj/gradskoj malonogometnoj ligi u organizaciji članica Sportske udruge „Liga
Hercegovine“

IDENTITET IGRAČA
Članak 19.
Na utakmicama mogu nastupiti samo igrači čiji identitet utvrđuje delegat prije početka utakmice po
registracijskom listu ili natjecateljskim iskaznicama(putna isprava)
Delegat je obvezan da traži da li predstavnici momčadi žele sudjelovati u identifikaciji.

3

Članak 20
Na utakmicama mogu nastupiti samo zdravstveno sposobni igrači, a o čemu odgovornost preuzimaju
igrač i njegova momčad za koju nastupa.
U slučaju povrede ili zdravstvenih problema igrača za vrijeme ili nakon utakmice Oo natjecanja nema
nikakvih obveza prema igraču u svezi zakonske odštete.
O skrbi igrača za vrijeme utakmice zadužen je upisani u zapisnik fizioterapeut(kvalificirani medicinar)
momčadi.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 21.
Za sve utakmice, Oo određuje delegata utakmice, koji ga zastupa i ima vrhovni nadzor na utakmici.
Delegat utakmice obvezan je zapisnik sa odigrane utakmice dostaviti naredni dan do 12 sati u savez.
Oo će donijeti posebno Uredbu o vršenju dužnosti delegata.
Ukoliko na utakmici dođe do incidenta, prekida utakmice ili isključenja igrača na zahtjev Oo , delegat
je obvezan dostaviti dopunsko izviješće.
Članak 22.
Ako delegat utakmice utvrdi da trener, predstavnik, fizioterapeut, nije upisan u registracijski list
momčadi i ne posjeduje iskaznicu, neće mu dozvoliti sjedenje na klupi.
Članak 23.
Delegat je obvezan da prije početka utakmice održi sastanak sa predstavnicima klubova, sucima
utakmice, voditeljem osiguranja i predstavnikom policije.
SUCI
Članak 24.
Utakmice mogu suditi samo suci koje odredi Oo uz suglasnost NS HNŽ Mostar.
Članak 25.
Suci utakmice dužni su da prije početka utakmice pregledaju i odluče da li je teren sposoban za igru ili
nije.
Suci su dužni ako je na utakmici bilo isključenja igrača ili ako se radi o prekidu utakmice, neredu, tuči
da na traženje Oo dostave dopunsko izviješće.
ZAPISNIK
Članak 26.
Delegat zapisnik sastavlja u nazočnosti sudaca i predstavnika momčadi.
Zapisnik se sastavlja u tri primjerka, od kojih prvi pripada delegatu, a preostala dva
momčadima.
Zapisnik sa utakmice potpisuju delegat, glavni sudac i predstavnici momčadi obvezno prije početka
utakmice.

REGISTRIRANJE UTAKMICA
Članak 27.
Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje uvjeti za registriranje po službenoj dužnosti,
utakmica se registrira postignutim rezultatom.
Jednom registrirana utakmica po konačnoj odluci ne može se poništiti.
Registriranje odigranih utakmica vrši Tijelo Oo narednog dana do 12,00 sati.
Ako je uložena žalba , rok za registriranje utakmice se produžava do konačne odluke.
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ŽALBE
Članak 28.
Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti u zapisnik (rubrika primjedba) odmah po odigranoj
utakmici, a pismeno obrazloženje naredni dan do 12,00 sati.
Žalba se dostavlja u ured Saveza.
Ako je naredni dan neradni rok dostave žalbe se produžava za prvi naredni radni dan.
Članak 29.
Neblagovremeno najavljene, neobrazložene žalbe neće se uzimati u postupak.
Odluke po uloženim žalbama biti će donijete prije odigravanja utakmica momčadi koje su u žalbenom
postupku.
Članak 30.
Na Odluku se može uložiti žalba Oo natjecanja vodeći računa o dostavi i razmatranju u svezi roka iz
članka 29. stavak 2.
Odluka Oo je konačna.
DISCIPLINSKE ODREDBE
Članak 31.
O disciplinskim prekršajima momčadi, igrača, trenera, predstavnika momčadi, fizioterapeuta, odlučuje
se na temelju Disciplinskog pravilnika koji donosi Oo natjecanja.
Postupak vodi i donosi odluke Tijelo Oo natjecanja.
Na donesenu Odluku može se uložiti žalba Oo čija je Odluka konačna.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 32.
Plasman momčadi na tabeli u skupinama utvrđen je Odlukom o sustavu natjecanja za 2019. , koju
donosi Oo.

FINACIJSKE ODREDBE
Članak 33.
Sve momčadi dužne su izmirivati financijske obveze u vidu pristojbe za natjecanje u skladu sa
odlukom koju donosi Oo natjecanja.
Kotizaciju za svaku ekipu u propisanom iznosu ekipe su je dužne uplatiti do početka natjecanja
Domaćin terena ili koncesionar u prvom krugu je dužan platiti i pristojbu po svakoj utakmici u
propisanom iznosu ovisno o broju utakmica. Ova pristojba se uplaćuje prije odigravanja utakmica te
večeri i to delegatu utakmica.
Domaćin terena završnice ili koncesionar (osmina finala, četvrtfinale, polufinale i finala dužni su
platiti pristojbu po večeri u propisanom iznosu koju će uplatiti delegatu utakmica prije početka
odigravanja tih utakmica.
Momčad koja ne izvrši gore navedene obveze ne može nastupiti.
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NAGRADE
Članak 34.
Oo natjecanja prvoplasiranoj, drugoplasiranoj i trećeplasiranoj momčadi dodjeljuju pehar u trajno
vlasništvo.
Igračima, vodstvu prvoplasirane momčadi dodjeljuju se zlatne medalje, drugoplasiranim srebrene
medalje i trećeplasiranim brončane medalje.
Četvrto plasirana momčad dobiva pehar u trajno vlasništvo.
Najbolji igrač, strijelac i vratar natjecanja dobivaju po pokal.
Članak 35.
Oo natjecanja može utvrditi i dopunske nagrade, ovisno o sponzorsko-marketinškim aktivnostima na
kraju natjecanja.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama mogu se primjenjivati odredbe Pravilnika i ostalih
propisa NS BiH.
Članak 37.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja , a primjenjuju se za kalendarsku 2019. godinu.
Službeno će biti(kao i ostali akti) objavljene na stranici Športskog saveza Brotnja (www:ssbrotnjo.com), i dostupne na uvid u uredu Športskog saveza Brotnja Čitluk.

Čitluk, 05.07. 2022.g.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Kontakt osobe:
Damir Jerkić, mob. 063 044 772
Mario Čilić, mob. 063 383 851
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