PROPOZICIJE MEĐUNARODNOG JUNIORSKOG TURNIRA
"ALPAS KUP - TROFEJ TUROPOLJA 2017"

1. Organizator turnira
Naziv i adresa organizatora ili kluba organizatora:
Hrvatski nogometni klub Gorica, Hrvatske bratske zajednice 80, 10 410 Velika Gorica,
www.hnk-gorica.hr.
Ime kontakt osobe u ime organizatora: Darko Blažinčić, Tehnički direktor kluba - mob: + 385 99
264 6570, ili tel: + 385 1 6265 152, fax: + 385 1 6265 232; e-mail: darko-blazincic@hnkgorica.hr i/ili info@hnk-gorica.hr.

2. Datum i mjesto turnira
Turnir će se igrati od 11– 13.08.2017.
Na adresi stadiona: ŠRC Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 80 Velika Gorica.
3. Sudioničke momčadi
Na turniru sudjeluju slijedeće momčadi:
Naziv kluba

Nacionalni savez

NK Bravo, Ljubljana
Illes Akademia-Haladas Kft, Szombathely
GNK Dinamo, Zagreb
NK Slaven Belupo, Koprivnica
NK Zagreb, Zagreb
NK Inter Zaprešić, Zaprešić
NK Lokomotiva, Zagreb
HNK Gorica, Velika Gorica
NK Sesvete, Zagreb

Nogometni savez Slovenije
Nogometni savez Mađarske
Hrvatski nogometni savez
Hrvatski nogometni savez
Hrvatski nogometni savez
Hrvatski nogometni savez
Hrvatski nogometni savez
Hrvatski nogometni savez
Hrvatski nogometni savez

Samo momčadi koje su pridružene nacionalnom savezu ili priznate od strane nacionalnog
saveza imaju pravo sudjelovanja na turniru. Igrač može nastupiti samo za jednu momčad.
4. Pravila
Sve utakmice igraju se u skladu s Pravilima nogometne igre koje je donio Međunarodni
nogometni savez Board (IFAB) - postojeće izdanje.
Broj igrača po momčadi, uključujući vratara, ograničen je na 20 igrača za oba dana trajanja
turnira.
Utakmice se igraju na tri terena za igru, registrirana od strane nadležne komisije Hrvatskog
nogometnog saveza. Dva terena su travnata, dimenzije glavnog terena su 105x68 a pomoćnog
100x67 metara. Dimenzije terena s umjetnom travom jesu 105x68.
Ostala pravila:
Turnir se igra prema Propozicijama za natjecanje HNS, za kategoriju U19 - juniora.

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 druge nepredviđene okolnosti. Ova Komisija
je sastavljena od sljedećih osoba:
Ime

Prezime

Klub / savez kojem osoba pripada

Funkcija

Kristijan

Japec

HNK Gorica

Član IO, koordinator

Darko

Blažinčić

HNK Gorica

Tehnički direktor

Mario

Brlek

Nogometni savez Zagrebačke županije

Povjerenik za suđenje

Nogometni savez Velika Gorica

Predstavnik

Hrvatski nogometni savez

Predstavnik

Organizator će do početka turnira dopuniti ovu komisiju sa još nekoliko članova poimenično u
koju će uključiti po potrebi i predstavnike klubova koji su u tablici navedeni.
Ako se na turniru dogodi slučaj koji nije predviđen ovim Propozicijama, Turnirska komisija je
ovlaštena za donošenje tumačenja koje će se smatrati dopunom ovih Propozicija.
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 pridruženi Hrvatskom nogometnom savezu.
Pomoćne suce imenuje HNS – Nogometni savez Zagrebačke županije.
Sudac je odgovoran (s delegatom) obavijestiti Turnirsku komisiju o rezultatu svake utakmice.
7. Dobna kategorija – pravo nastupa igrača
Svi igrači koji imaju pravo nastupa pripadaju dobnoj kategoriji JUNIORA – igrači rođeni 1999.
(ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina, a na dan 01.07.2017. nisu stariji od 18. godina i
6 mjeseci).
Izuzetno na utakmicama juniora može nastupiti i igrač s navršenih 15 godina, pod uvjetom da
ima obavljen specijalistički liječnički pregled.
8. Trajanje utakmica
Trajanje utakmica je u svakom od dva razdoblja:
 2 x 35 minuta u skupinama
 2 x 35 minuta u polufinalu
 2 x 35 minuta u finalu.
Razdoblje poluvremena traje do 15 minuta.
Produžetaka na utakmici nema. U slučaju neodlučenog rezultata u polufinalu i finalu izvode se
jedanaesterci (po 5 izvođača iz svake momčadi). Ukoliko se ni tada ne dobije pobjednik,
izvođenje udaraca se nastavlja dok ne bude postignut odlučujući pogodak i određen pobjednik.
9. Liste momčadi i zamjenski igrači
Za utakmice turnira svaki klub može prijaviti najviše dvadeset (20) igrača, za oba dana
trajanja turnira.

Prije prve utakmice, vođa delegacije momčadi dostavlja Turnirskoj komisiji (delegatu
utakmice) listu s imenima igrača, brojevima i datumima rođenja te potvrdu da su svi igrači
propisno registrirani pri FIFA savezu članu.
Svaki igrač osim sportske iskaznice mora imati i osobnu iskaznicu a igrači inozemnih klubova
putovnicu ili osobnu iskaznicu kako bi se iz istih mogao utvrditi identitet.
Za vrijeme utakmice može se zamijeniti do sedam (7) igrača upisanih u zapisnik utakmice. Igrač
koji je zamijenjen ne može više nastupiti na istoj utakmici.
10. Oblik turnira
Oblik turnira je sljedeći:
 Natjecanje se provodi u 3 skupine;
 Natjecanje u skupinama odvija se po liga sustavu „svaki sa svakim“ po utvrđenom
rasporedu na izvlačenju pred početak turnira;
 U završnicu turnira idu tri prvoplasirane momčadi skupina i najbolja drugoplasirana
momčad u skupini;
 Prvoplasirana i najbolja drugoplasirana momčad iz iste skupine ne mogu se sastati
međusobno u drugom krugu turnira (polufinalu). Ukoliko dođe do takve situacije,
pobjednik jedne od druge dvije prvoplasirane momčadi igrati će sa najboljom
drugoplasiranom momčadi što će se odrediti izvlačenjm nakon završetka prvog dana
turnira;
 Završnica turnira (polufinale i finale) igra se po kup sustavu;
 Pobjednici igraju za 1.mjesto, poraženi za 3.mjesto.
11. Raspored utakmica
Datum

Početak

11.08.
11.08.
11.08.
12.08.
12.08.
12.08.
12.08.
12.08.
12.08.
13.08.
13.08.
13.08.
13.08.

17:00
17:30
18:30
9:30
10:00
11:00
15:30
17:00
18:30
10:00
10:00
18:00
18:00

Mjesto

Utakmica: momčad A - momčad B

Utakmice se
igraju na

Odigravanje utakmica

stadionu
Sportsko
rekreacijskog
centra
u Velikoj
Gorici

u skupinama –
„svaki sa svakim“

Tereni
1i2

Prvi A – Prvi C
Prvi B – Najbolji drugi
za 3. mjesto
Finale

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) jedanaesterci – (Alternativa: izvlačenje. Ako se dogodi slučaj da su klubovi u svim
slučajevima jednaki, pobjednika skupine će se odlučiti ždrijebom).

13. Oprema
Svaka momčad treba imati svoju glavnu opremu, kao i rezervnu opremu u drugim bojama.
Momčad koja je imenovana druga u rasporedu utakmica mora promijeniti svoju opremu ukoliko
sudac smatra da boje dviju momčadi nisu jasno različite.
14. Disciplinska pitanja
Crveni karton - isključenje: igrač koji je dobio crveni karton suspendira se ovisno o težini
prekršaja:
- ne igranjem na slijedećoj utakmici (jedna utakmica zabrane),
- ne igranjem do kraja turnira.
Isključeni igrač (crveni karton) za teži prekršaj može biti kažnjen sa većom kaznom o čemu
odluku donosi Disciplinski sudac kojeg imenuje Turnirska komisija.
Žuti karton - službena opomena: igrač koji dobije dva žuta kartona tijekom turnira suspendira se
za slijedeću utakmicu.
Sudac (i delegat) odmah nakon utakmice izvješćuje Turnirsku komisiju ukoliko je igrač isključen
s terena za igru ili je dobio žuti karton.
Svaki igrač koji je proglašen krivim za nesportsko ponašanje prijavljuje se svom nacionalnom
nogometnom savezu radi odgovarajućeg postupka o kojem će se odlučiti. Turnirska komisija u
pismenom obliku prijavljuje nacionalnom ili međunarodnom nogometnom tijelu, koje ima pravo
djelovati u slučaju, svakog člana delegacije koji počini djelo teškog oblika nesportskog
ponašanja tijekom turnira.
15. 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. Na odluke suca ne
može se podnijeti žalba, izuzev u slučajevima kada se radi o bitnoj povredi Pravila nogometne
igre i Odluka "Međunarodnog vijeća" što je regulirano Pravilnikom o nogometnim natjecanjima
HNS.
Žalbu rješava Turnirska komisija a Odluka Turnirske komisije je konačna.
16. Odobrenje
Organizator je odgovoran za dobivanje potrebnog nacionalnog i/ili međunarodnog odobrenja
održavanja turnira najmanje dva mjeseca prije početka turnira.

17. Posrednik u dogovaranju utakmica
Samo licencirani UEFA i/ili FIFA posrednici u dogovaranju utakmica, ili predstavnici koji imaju
pravo potpisa u ime kluba/saveza, mogu dogovarati sudjelovanje klubova/saveza na turnirima.

18. Nagrade
a) za 1.mjesto – veliki prijelazni pehar, pehar u trajno vlasništvo, športska oprema, zlatne
medalje,

b)
c)
d)
e)
f)
g)

za 2.mjesto – pehar, športska oprema, srebrne medalje,
za 3.mjesto – pehar, športska oprema, brončane medalje,
za fair-play – pehar/statua
za najboljeg igrača – pehar/statua, poklon bon i majica,
za najboljeg strijelca – pehar/statua, poklon bon i majica,
za najboljeg vratara – pehar/statua, poklon bon i majica.

19. Osiguranje
Odgovornost je svake momčadi da osigura odgovarajuću policu osiguranja za svoje igrače.
Klubovi su obvezno dužni osigurati igrača protiv eventualnih raznih povreda i nesretnih
slučajeva.
Organizator turnira ne snosi odgovornost za eventualne nesretne slučajeve igrača nastalih za
vrijeme utakmice.
Organizator ne snosi nikakve eventualne troškove za štetu i liječenje igrača.
Organizator turnira preuzima odgovornost za slijedeće osiguranje:
- Prijavu javnog okupljanja PP Velika Gorica (policijsko osiguranje turnira),
- Zaštitarsko osoblje,
- Tehničko osoblje kluba,
- Medicinsko osoblje za svaku utakmicu.
20. Troškovi
Organizator snosi slijedeće troškove:
a) troškove svih službenih osoba: sudaca, liječnika i delegata,
b) troškove nagrada, navedenih u t.18,
c) 12.08. – lunch-pakete za sve momčadi (momčadi do maksimalno 25 sudionika - igrači,
treneri, službene osobe kluba, itd.) i službene osobe,
d) 13.08. – lunch-pakete za momčadi koje se plasiraju u završnicu turnira (momčadi do
maksimalno 25 sudionika - igrači, treneri, službene osobe, itd.) i službene osobe.
Nadalje, momčad podmiruje sve troškove koje organizator turnira nije pisanim putem potvrdio
da će snositi.
Svi klubovi sudionici turnira snose troškove smještaja i putovanja do mjesta u kojem nastupaju i
natrag do svojih sjedišta.
Klubovi koji se ne kvalificiraju u polufinale turnira odlaze iz mjesta 12.08.2016. nakon večere.
Klub koji otputuje kasnije nego što je predviđeno u ovoj točki Propozicija, snosi za to vrijeme
sve nastale troškove smještaja i hrane.
21. Daljnje odredbe
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, primjenjivati će se odredbe Pravilnika o
nogometnim natjecanjima Hrvatskog nogometnog saveza.

ORGANIZATOR TURNIRA
HNK GORICA – VELIKA GORICA

