Izvršni odbor MNS je na sjednici održanoj 06.07.2017. godine donio
PROPOZICIJE
NATJECANJA ZA KUP MEĐIMURSKOG NOGOMETNOG SAVEZA
SENIORI
SEZONA 2017/2018

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U natjecanju za kup MNS sudjeluje 71 klub:
a) 16 najuspješnijih klubova po koeficijentu uspješnosti u natjecanju za kup
MNS u zadnjih pet godina
b) 55 kluba po koeficijentu uspješnosti ispod 16 mjesta
Klubovi iz točke b) igraju dva kola za ulazak u 1/16 završnice kupa MNS.
Članak 2.
Utakmice natjecanja za kup MNS igraju se po jednostrukom kup sustavu.
Domaćin je klub sa nižim rejtingom prema koeficijentu uspješnosti u zadnjih
pet godina. U osmini finala i četvrtfinalu domaćinstva se određuju ždrijebom.
Polufinale i finale igra se u dvije utakmice.
Članak 3.
Organizaciju utakmice provode sudionici natjecanja koji igraju na domaćem
terenu. Klub domaćin ne može mijenjati mjesto odigravanja utakmice.
OBVEZE SUDIONIKA NATJECANJA
Članak 4.
Svaki sudionik ovog natjecanja dužan je utakmice odigravati sa svojom
najboljom momčadi.
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Članak 5.
Prigodom svake utakmice predstavnici klubova obvezni su delegatu utakmice
dati na uvid sportske iskaznice igrača.
Članak 6.
Sudionik natjecanja - domaćin, obvezan je delegatu utakmice pružiti svu
pomoć pri sastavljanju zapisnika.
PRAVO NASTUPA IGRAČA
Članak 7.
Klubovi sudionici natjecanja za kup MNS mogu nastupiti samo sa igračima
koji su pravilno registrirani i koji su stekli pravo nastupa na kup utakmicama,
na dan odigravanja utakmice ovog natjecanja.
Članak 8.
U ovom natjecanju imaju pravo nastupa samo igrači koji su navršili 17 godina
života, izuzetno mogu nastupiti i igrači sa navršenih 16 godina života, ako je
nastup za prvu momčad odobren specijalističkim liječničkim pregledom.
Specijalistički liječnički pregled mora biti potvrđen od strane MNS-a.
Članak 9.
Na utakmicama natjecanja za kup MNS mogu nastupiti samo oni igrači koji su
proglašeni zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u sportsku iskaznicu.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest (6) mjeseci od dana upisa u
sportsku iskaznicu. Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za
određeno vrijeme kraće od naznačenog u stavku ovog članka, to upisuje u
sportsku iskaznicu, a igrač može nastupiti od dana upisa pregleda
do dana kada ističe određeno vrijeme sposobnosti.
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Članak 10.
Na utakmicama natjecanja za kup MNS dozvoljen je nastup dva (2) igrača
strana državljana. Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji
imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko. Igrač koji je upisan u
zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije ušao u
igru.
Članak 11.
Na utakmicama natjecanja za kup MNS može biti imenovano do najviše
sedam (7) zamjenskih igrača, koji mogu zamijeniti najviše pet (5) igrača.

UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 12.
Utakmice se igraju po jednostrukom kup sustavu i pobjednik je momčad koja
u regularnom tijeku igre (devedeset minuta) postigne više golova. Ako po
isteku regularnog dijela igre utakmica završi neriješeno, pobjednička momčad
bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen uputama
Međunarodnog BOARDA.

PRAVA IZ NATJECANJA I NAGRADE
Članak 13.
Pobjednik i finalista natjecanja kupa MNS stječe pravo sudjelovanja u
natjecanju za Hrvatski nogometni kup. Pobjednik natjecanja za kup MNS
osvaja prijelazni pehar MNS -a i pehar u trajno vlasništvo. Klubu, odnosno
finalisti kupa MNS -a dodjeljuje se pehar u trajno vlasništvo. Pehar pobjedniku
uručuje pokrovitelj natjecanja ili njegov osobni izaslanik neposredno nakon
završene finalne utakmice. Protokol za organizaciju finalne utakmice utvrđuje
povjerenik za natjecanje MNS. Svi sudionici finalne utakmice dužni su u
cijelosti poštivati odredbe Protokola.
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DELEGAT UTAKMICE

Članak 14.
Za svaku utakmicu od 1/16 finala ovog natjecanja, Komisija za određivanje
delegata odredit će delegata sa liste delegata MNS koji zastupa rukovodstvo
natjecanja i ima vrhovni nadzor na utakmici. Komisija za određivanje delegata
donosi bliže upute o dužnostima i pravima delegata u natjecanju za kup MNS.
SUCI UTAKMICE

Članak 15.
Za sve utakmice natjecanja za kup MNS suce određuje povjerenik za suđenje
isti organ koji određuje suce na utakmicama Međimurskih liga.
Članak 16.
Sudac je dužan svojim potpisom ovjeriti zapisnik o odigranoj utakmici i u
njega unijeti primjedbe. Isto tako sudac je dužan po završenoj utakmici u
slučaju žalbe, dati svoju izjavu delegatu u pogledu navoda žalbe. Sudac je
dužan po završenoj utakmici delegatu dati izvještaj o opomenutim i
isključenim igračima i taj izvještaj ovjeriti svojim potpisom.
Članak 17.
Sudac nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili
gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji
pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog neke odluke koju je
donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban radi
održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.
Članak 18.
Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je podoban za igru. Da li je teren
podoban za igru odlučuje sudac na osnovu Pravila nogometne igre, a po
prethodnom konzultiranju kapetana momčadi i delegata. Momčadi su
obvezne izvršiti odluku suca bez obzira da li je njihovo mišljenje o
sposobnostima terena suglasno s odlukom suca.
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Članak 19.
Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik
reklamiranja. Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti
izvješen reklamni materijal ili pribor (npr. kamere, mikrofoni i sl.). Također je
zabranjena reprodukcija logotipa na travnatom dijelu terena za igru.
Članak 20.
Utakmice natjecanja za kup MNS sude suci i pomoćni suci članovi ZNS MNS. Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se
sporazumjeti da utakmicu može suditi netko od nazočnih sudaca iz ZNS MNS, a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce. Ako se klubovi
ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji ispunjava
uvjete) suditi utakmicu, a on si odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što
sve treba zapisnički konstatirati.

ŽALBE
Članak 21.
Žalbe na utakmicu podnose se povjereniku za natjecanje koji ih rješava u
prvom stupnju. Žalbe po svim osnovama moraju se telefaxom ili telegramski
najaviti u roku od dva (2) dana od odigravanja utakmice, a žalba i
obrazloženje u dva primjerka sa dokazom o uplaćenoj taksi utvrđenoj
odlukom kao i propozicijama natjecanja mora se dostaviti u roku od tri (3)
dana od dana odigravanja utakmice. Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u
nedjelju ili na državni praznik, on se produžava za prvi naredni dan.
Članak 22.
Nepravovremeno najavljena žalba ili neobrazložena, netaksirana ili
nedovoljno taksirana žalba neće se uzimati u postupak, već će biti odbačena,
a utakmica će se registrirati postignutim rezultatom. Pri ocjeni
pravovremenosti žalbe uzimat će se u obzir datum poštanskog žiga
preporučenog pisma, odnosno novčane uplatnice.
Članak 23.
Odluke po svim podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od osam (8)
dana od dana prijema žalbe.
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Članak 24.
Žalba na odluku povjerenika za natjecanje podnosi se Komisiji za žalbe MNS,
u roku od tri (3) dana od dana prijema pismene odluke.
Članak 25.
Taksa na žalbu u prvostupanjskom postupku je u iznosu kao i na utakmicama
županijskih nogometnih liga. Taksa na žalbu u drugom stupnju je u iznosu
kao na utakmicama Međimurskih nogometnih liga. Taksa se vraća
podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji. Eventualni troškovi
žalbenog postupka padaju na teret kluba koji ih je prouzročio.
REGISTRACIJE UTAKMICA
Članak 26.
Sve odigrane utakmice natjecanja registrira povjerenik za natjecanje u roku
koji omogućava normalno odvijanje natjecanja. U slučaju da je na neku
utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžuje se do
donošenja odluke po žalbi, odnosno do izvršnosti te odluke. Jednom
registrirana utakmica ovog natjecanja ne može biti poništena, ako je
prvostepena odluka postala punovažna ili je u drugom stupnju donijela odluku
koja je konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o nogometnim
natjecanjima.
DISCIPLINSKE ODREDBE
Članak 27.
Disciplinski prekršaji igrača i službenih osoba rješavaju se po odredbama
Disciplinskog pravilnika HNS-a. U prvom stupnju nadležan je Disciplinski
sudac MNS. Žalba na odluku Disciplinskog suca može se izreći Komisiji za
žalbe MNS u roku od osam (8) dana od primitka odluke. Taksa na žalbe u
drugom stupnju je u iznosu kao i na utakmicama Međimurskih nogometnih
liga.
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KALENDAR NATJECANJA
Članak 28.
Kup MNS odvijat će se prema službenom kalendaru natjecanja MNS.
Povjerenik za natjecanje MNS može zakazati odigravanje pojedinih utakmica i
u drugom terminu, pod uvjetom da se ne dovodi u pitanje regularnost
natjecanja.
FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 29.
Prihode od utakmica ubire domaćin koji podmiruje i sve troškove organizacije
utakmice, plaća sve propisima utvrđene doprinose, kao i troškove službenih
osoba i to :
 sucima - naknada za suđenje prema odluci Izvršnog odbora MNS-a,
 delegatu - naknada prema odluci Izvršnog odbora MNS-a.

OSTALE ODREDBE
Članak 30.
Utakmice ovog natjecanja mogu se igrati na igralištima koji u svemu
odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i koja su registrirana od strane
nadležnog organa te odgovaraju uvjetima natjecanja minimum I Međimurske
lige. Dimenzije terena za igru moraju odgovarati propisanim veličinama
utvrđenim za odigravanje utakmica županijskih liga. Klub domaćin obvezan je
osigurati dežurno vozilo za prijevoz ozlijeđenog igrača, najmanje tri ispravne
lopte za igru i najmanje pet sakupljača lopti.
Članak 31.
Gostujuća momčad dužna je poštivati boje dresova kluba domaćina. Svi
igrači koji nastupaju na utakmicama moraju imati vidljive brojeve propisane
veličine na svojim dresovima. Brojevi na dresovima moraju se slagati sa
brojevima na popisu igrača u zapisniku o odigranoj utakmici.
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Članak 32.
Sudionici ovog natjecanja imaju pravo za odlaganje određenih utakmica
prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Članak 33.
Za svaku utakmicu ovog natjecanja obvezno se sastavlja zapisnik o odigranoj
utakmici, prema obrascu i uputama za popunjavanje obrasca za županijske
lige MNS-a. Delegat, suci i predstavnici obje momčadi dužni su u zapisnik
pravilno unijeti sve uputama propisane podatke.
Članak 34.
Svaki sudionik natjecanja za kup MNS-a može nastupiti samo sa jednom
momčadi.
Članak 35.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravila
nogometne igre, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, kao i ostalih
pravilnika i propisa Hrvatskog nogometnog saveza i MNS-a.
Članak 36.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od
natjecateljske godine 2017/2018.
Čakovec, 06.07.2017.

Predsjednik MNS:
Mato Kljajić

