PROPOZICIJE 1. Kupa Velike Gorice za kadete 2012.

1. Organizator turnira
Naziv i adresa organizatora ili kluba organizatora:
Hrvatski nogometni klub "Gorica", Hrvatske bratske zajednice 80, 10 410 Velika Gorica,
www.hnkgorica.hr.
Ime kontakt osobe: Zvonko Radoš - mob: 098/ 784 231 ili fax: 01 6265 232; e-mail:
zvonko.rados@gmail.com,
2. Datum i mjesto turnira
Turnir će se odigrati od 11.08. – 19.08.2012. na adresi stadiona: ŠRC Radnik, Hrvatske
bratske zajednice 80 Velika Gorica.
3. Sudioničke momčadi
Sljedeće momčadi su pozvane na turnir (upućeni su im pozivi):
Naziv kluba

Nacionalni savez

HNK Gorica - Velika Gorica
HNK Segesta - Sisak
NK Udarnik - Velika Gorica
GNK Mladost - Petrinja
NK Lučko - Lučko
NK Radnik - Sesvete

Hrvatski nogometni savez
Hrvatski nogometni savez
Hrvatski nogometni savez
Hrvatski nogometni savez
Hrvatski nogometni savez
Hrvatski nogometni savez

Delegacija kluba sastoji se od maksimalno 25 sudionika (igrači, treneri, službene osobe,
itd.).
4. Pravila
Sve utakmice igraju se u skladu s Propozicijama za natjecanje HNS, za kategoriju
kadeta.
Broj igrača po momčadi, uključujući vratara, ograničen je na 20 igrača.
Utakmice se igraju na dva registrirana terena za odigravanje utakmica. Dimenzije
jednog terena su 105 x 68 metara a drugog 100 x 67 metara. Isti su registrirani za igru
od strane nadležne komisije Hrvatskog nogometnog saveza.

5. Turnirska komisija
Organizator je osnovao Turnirsku komisiju koja je odgovorna za sve sportske
aranžmane u vezi s turnirom, kao i za sve sporove, proteste, žalbe ili nepredviđene
okolnosti. Ova Komisija je sastavljena od sljedećih osoba:

Ime

Prezime

Klub / savez kojem osoba
pripada

Zvonko

Radoš

HNK Gorica

Voditelj NŠ

Darko

Blažinčić

HNK Gorica

Tehnički direktor kluba

Damir

Grlić

HNK Gorica

Trener profesionalac

Funkcija

Organizator će do početka turnira dopuniti ovu komisiju sa još nekoliko članova u koju
će uključiti i predstavnike klubova koji su u tablici navedeni.
Ukoliko će biti potrebno, Turnirska komisija će izvijestiti odnosni nacionalni nogometni
savez i/ili druga međunarodna nogometna tijela (FIFA / UEFA) o svim događanjima na
turniru..
6. Suci
Sve utakmice sude suci koje imenuje HNS – Nogometni savez Zagrebačke županije.
Sudac je odgovoran obavijestiti Turnirsku komisiju o rezultatu svake utakmice.
7. Dobna kategorija
Svi igrači koji imaju pravo nastupa pripadaju dobnoj kategoriji KADETA – igrači rođeni
1996. i 1997. godine
Izuzetno na utakmicama juniora može nastupiti i igrač s navršenih 14 godina, pod
uvjetom da ima obavljen specijalistički liječnički pregled.
8. Trajanje utakmica
Trajanje utakmica je u svakom od dva razdoblja:
 2 x 30 minuta u skupinama
 2 x 35 minuta u polufinalu i finalu
Razdoblje poluvremena traje do 15 minuta, a produžetaka nema. U slučaju
neodlučenog rezultata u polufinalu i finalu izvode se jedanaesterci (po 5 izvođača iz
svake momčadi).
9. Liste momčadi i zamjenski igrači
Prije prve utakmice, vođa delegacije momčadi dostavlja Turnirskoj komisiji listu s
imenima igrača, brojevima i datumima rođenja te športske iskaznice igrača.
U bilo koje vrijeme tijekom utakmice, svih 7 zamjenskih igrača uključenih na listi
(uključujući vratara), mogu biti uvršteni u igru. Igrač koji je zamijenjen ne može više
nastupiti na istoj utakmici.
10. Oblik turnira
Oblik turnira je sljedeći:
 Natjecanje se odvija po skupinama
 Natjecanje u skupinama odvija se po liga sustavu „svaki sa svakim“ po
unaprijed utvrđenom rasporedu
 Završnica turnira igra se po kup sustavu



Pobjednici skupina igraju za 1.mjesto, drugoplasirani za 3.mjesto,
trećeplasirani za 5. mjesto

Raspored po skupinama
1. skupina
HNK Gorica
Segesta (Sisak)
NK Radnik (Sesvete)

1
2
3

1
2
3

2. skupina
NK Lučko
GNK Mladost (Petrinja)
NK Udarnik

11. Raspored utakmica

Datum

Početak

Mjesto

11.08.
11.08.
12.08.
12.08.
18.08.
18.08.
19.08.
19.08.
19.08.

09.00
10.00
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.15
11.25

Sve utakmice
igraju se na
stadionu
Sportsko
rekreacijskog
centra
u Velikoj
Gorici na
terenima
br.1 (glavni)
i br. 2
(pomoćni)

Skupina Utakmica- momčad A - momčad B
1
2
2
2
1
1

HNK Gorica - NK Radnik
NK Udarnik - NK Lučko
NK Udarnik - GNK Mladost
GNK Mladost - NK Lučko
Segesta - NK Radnik
HNK Gorica - Segesta
Za 5. mjesto
Za 3. mjesto
Za 1. mjesto

12. Sustav bodovanja
Za turnir se primjenjuje sljedeći sustav bodovanja:
- 3 boda za pobjedu / 1 bod za neriješen rezultat / 0 bodova za poraz
Ukoliko dvije ili više momčadi završe s jednakim brojem bodova, primjenjuju se sljedeći
kriteriji za utvrđivanje njihovog poretka ili kvalifikacije u sljedeće kolo:
a) bolja gol razlika
b) veći broj postignutih pogodaka
c) izravan susret
d) Alternativa: izvlačenje
13. Disciplinska pitanja
Crveni karton - isključenje: igrač koji je dobio crveni karton suspendira se ovisno o težini
prekršaja:
- za jednu utakmicu
- do kraja turnira.

Žuti karton - službena opomena: igrač koji dobije dva žuta kartona tijekom turnira
suspendira se za slijedeću utakmicu.
14. Protesti / Žalbe
Svi protesti ili žalbe upućuju se Turnirskoj komisiji, čije odluke su konačne i obvezujuće.
Komisija neće prihvatiti žalbe koje se odnose na odluke koje je donio sudac.
15. Nagrade
a)
b)
c)
d)
e)
f)

za 1.mjesto – pehar i zlatne medalje
za 2.mjesto – pehar i srebrne medalje
za 3.mjesto – pehar i brončane medalje
za najboljeg igrača
za najboljeg strijelca
za najboljeg vratara

16. Troškovi
Organizator snosi troškove svih službenih osoba ( sudaca, liječnika i delegata) i
troškove nagrada, navedenih u t.15,

17. Daljnje odredbe
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, primjenjivati će se odredbe Pravilnika o
nogometnim natjecanjima Hrvatskog nogometnog saveza.

HNK Gorica
Darko Blažinčić

