Na sjednici Izvršnog odbora ŽNS održanoj dana 01.04.2019.donijete su slijedeće
PROPOZICIJE I KALENDAR NATJECANJA ZA KUP ŽNS ZA 2019.GODINU
Članak 1/
U završnici kupa ŽNS , za natjecateljsku 2018/19 . godinu sudjeluje __12__ momčadi, od
toga 6 pobjednika kupa NS te 5 klubova III HNL i 1 klub II HNL.
.
-

NK“HAJDUK“
NK“SLAVONAC“
NK“NAŠK“
NK“SOKOL“
NK“TOMISLAV“
NK“ŠOKADIJA“
NK“VIHOR“
NK“ZRINSKI“
NK“BSK“
NK“ĐAKOVO CROATIA“
NK“BELIŠĆE“
NK“ČEPIN“

POPOVAC
LADIMIREVCI
NAŠICE
RAKITOVICA
LIVANA
STRIZIVOJNA
JELISAVAC
JURJEVAC
BIJELO BRDO
ĐAKOVO
BELIŠĆE
ČEPIN

Članak 2/
Kup natjecanje ŽNS vodi komisija za natjecanje ŽNS-a , a kalendari propozicije natjecanja
Kupa donosi IO ŽNS. Kalendar natjecanja kupa je kako slijedi:

1.KOLO

24.04. 2019.godine

utakmice se igraju u 17,00 sati

2. KOLO

08.05.2019.

utakmica se igra u 17,30 sati

3. KOLO POLUFINALE 29.05.2019.
3. FINALE

utakmice se igraju u 18,00 sati

PLANIRANI TERMIN 05.06.2019.

Članak 3/
Pobjednici Kupa NS su domaćini u prvom kolu klubovima III HNL.
Članak 4/
Utakmice kupa ŽNS sude suci s lista I,II i III HNL, kao i delegati.
Članak 5/
Sve utakmice kupa uključujući i finalnu utakmicu igraju se po jednostrukom sustavu
natjecanja.

Članak 6/
U slučaju neriješenog rezultata u regularnom vremenu trajanja igre (90 minuta) , pobjednik se
dobiva naizmjeničnim izvođenjem po pet udaraca sa 11 metara.
Ukoliko se ni u tom slučaju ne dobije pobjednik , nastavlja se naizmjeničnim izvođenjem po
jednog udarca sa 11 metara sve dok jedna momčad ne postigne pogodak više.
Udarce iz prethodna dva stavka mogu izvoditi samo igrači koji ostali u igri nakon isteka
regularnih 90 minuta igre.
Članak 7/

Na utakmicama kupa dozvoljeno je tijekom regularnog trajanja utakmice izvršiti (90 minuta)
izvršiti tri (3) zamjene igrača.
Članak 8/
Domaća momčad snosi troškove organizacije utakmice i službenih osoba (sudaca), a
gostujuća troškove puta.
Članak 9/
Taksa nogometnih sudaca i delegata na utakmicama kupa ŽNS iznosi 150,00 kuna plus
prijevoz.

Članak 10/
Sve ostale propozicije određene su pravilnikom o nogometnim natjecanjima HNS-a .
Članak 11/
Propozicije i kalendar kupa ŽNS stupaju na snagu danom donošenja.

Osijek, 01.04.2019.godine

Tajnik ŽNS :

Predsjednik ŽNS :

Željko Bel

Ante Vučemilović v.r.

