Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta
na prijedlog Natjecateljske komisije dana 17. 07. 2018. donio
PROPOZICIJE
ZAVRŠNOG DIJELA NATJECANJA ZA HRVATSKI NOGOMETNI KUP
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U završnom dijelu natjecanja za Hrvatski nogometni kup sudjeluje 48 klubova:
a/ 16 najuspješnijih klubova po koeficijentu uspješnosti u natjecanju za HNK u zadnjih
pet godina,
b/ 21 klub – pobjednici natjecanja za Županijski kup (pod rukovodstvom Županijskih
nogometnih saveza) i
c/ 11 klubova finalista natjecanja za Županijski kup iz 11 županijskih nogometnih saveza
sa najvećim brojem registriranih nogometnih klubova.
Klubovi iz točke b/ i c/ igraju pretkolo za ulazak u 1/16 završnice Hrvatskog
nogometnog kupa.
Članak 2.
Utakmice završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometi kup igraju se u pretkolu,
1/16, 1/8, 1/4, 1/2 i završnici (finalu) po jednostrukom kup sustavu.
Članak 3.
Sudionici natjecanja koji igraju na domaćem terenu, mogu utakmice organizirati
isključivo na terenu koji je za istu natjecateljsku godinu licenciran za odigravanje
prvenstvenih utakmica tog kluba.
Klub domaćin ne može mijenjati mjesto odigravanja utakmice, niti međusobnim
dogovorom klubova. Samo u slučaju više sile ili radi sigurnosnih razloga i sprječavanja
eventualnih štetnih posljedica, uz pisanu suglasnost oba kluba, može se odobriti zamjena
mjesta domaćinstva utakmice.
Iznimno, tijelo koje vodi natjecanje može u slučaju opravdanog razloga, i uz suglasnost
oba kluba, odrediti da se utakmica igra na drugom licenciranom igralištu, a ne onom na
kojem klub domaćin igra prvenstvene utakmice.
Utakmica završnice (finala) igra se na unaprijed utvrđenom terenu, neovisno o sjedištu
klubova finalista, u gradu kojem se dodijeli domaćinstvo. O izboru grada i kluba domaćina
detaljnije će se propisati Odlukom o obvezama domaćina i sudionika organizacije finalne
utakmice Hrvatskog nogometnog kupa
OBVEZE SUDIONIKA NATJECANJA
Članak 4.
Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su
brinuti o uspjehu organizacije utakmice.
Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice
i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa
odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa Hrvatski nogometni savez svih
zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.
Klub domaćin obvezan je utakmicu snimiti sa video kamerom te DVD predati delegatu
neposredno po završetku utakmice. Na utakmicama 1/2 i finalnim utakmicama klub domaćin
obvezan je utakmicu snimiti sa 3 (tri) video kamere. Kamere se moraju nalaziti na tribini ili
na povišenom položaju (min. 6 m) time da je glavna kamera na poziciji središnje crte igrališta,
a dvije kamere u razini poprečnih crta kaznenog prostora.
Klub domaćin obvezan je osigurati neophodne tehničke uvjete i licenciranu osobu za
pisanje zapisnika i izvještaja utakmice u HNS aplikacijskom sustavu COMET HNS
(http://comet.hns-cff.hr).
Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su
pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice.

Članak 5.
Gostujući klub je obvezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska
u mjesto, odnosno na igralište - stadion odigravanja utakmice.
Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata
i gostujuće momčadi, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona
odgovarajućim prijevoznim sredstvom.
Klub domaćin je obvezan na svim kup utakmicama osigurati liječničku službu i vozilo
hitne medicinske pomoći, koja moraju biti na igralištu - stadionu pola sata prije početka
utakmice.
Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin poduzeo sve potrebne radnje kako bi se
izvršila obveza iz stavka 3. ovog članka, a liječnička služba i vozilo prve pomoći ne dođu na
igralište do početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub domaćin ne osigura prikladno
osobno vozilo kojim će se, u slučaju potrebe, ozlijeđeni prevesti do najbliže zdravstvene
ustanove i osigura dežurstvo liječnika licenciranog pri HNS-u.
Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka jer se u
protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja utakmice.
Prije početka svake utakmice predstavnici klubova obvezni su delegatu utakmice dati
na uvid sportske iskaznice igrača, licence trenera i službenih osoba. Sudionik natjecanja –
domaćin, obvezan je delegatu utakmice pružiti svu pomoć pri sastavljanju zapisnika i
eventualnom saslušanju osoba.
Članak 6.
Za vrijeme odigravanja kup utakmica, u igralištu pored terena, u zaštitnim kabinama
mogu se nalaziti sedam rezervnih igrača u sportskoj opremi i šest službenih osoba kluba.
Predstavnici klubova trebaju biti licencirani kod nadležnog organa lige u kojoj nastupa klub
i za vrijeme utakmice nositi iskaznicu-oznaku, treneri moraju imati licencu HNS-a, liječnici i
fizioterapeuti moraju imati licencu HNS-a i nositi iskaznicu-oznaku lige.
Ukoliko to dopušta prostor oko igrališta, na dodatnim kabinama (klupama) mogu se
nalaziti dodatne (najviše pet po momčadi) osobe iz stručnog stožera (npr. oružar, drugi
liječnik ili fizioterapeut) ili registrirani igrač kluba. Ta dodatna mjesta se moraju postaviti
izvan tehničkog prostora i trebaju se nalaziti najmanje pet metara iza, odnosno postrani, od
zaštitnih kabina iz stavka 1. ovog članka i omogućavati prolaz prema svlačionicama.
Službene osobe obvezne su za vrijeme odigravanja utakmica ponašati se u duhu fairplaya i biti na raspolaganju i pomoći igračima i sucima u nesmetanom odigravanju utakmice.
U zaštitnim kabinama i na dodatnim klupama zabranjeno je pušenje tijekom odigravanja
utakmice.
U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:
- dežurni liječnik s posebnom oznakom i 2 - 4 osobe uz nosila, posebno označene za
iznošenje ozlijeđenih igrača izvan terena,
- minimum 10 dodavača lopte odjevenih u sportsku opremu različite boje od boje
dresova obiju momčadi,
- liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne medicinske pomoći,
- fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama,
- potreban broj redara i organa reda vidljivo obilježenih.
Uz igrače koji se s vanjske strane uzdužne crte terena zagrijavaju radi priprema za
ulazak u igru može se nalaziti i njihov pomoćni ili kondicijski trener, ako se prije toga nalazio
u zaštitnoj kabini.
Članak 7.
Za odigravanje utakmica završnog dijela natjecanja za HNK klub domaćin obvezan je
osigurati pet (5) ispravnih lopti koje u svemu moraju odgovarati propisima Pravila
nogometne igre.
U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte ne mogu biti bijele
boje već moraju biti crvene ili u nekoj drugoj vidno uočljivoj boji.
Članak 8.
Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama (najmanje 5 %
ukupnog kapaciteta stadiona) za gostujuće navijače, te u slučaju očekivanja ili najave većeg
broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebnu blagajnu za taj sektor gledališta.
Gostujući klub dužan je najmanje 24 sata prije utakmice obavijestiti klub domaćin o
načinu i organizaciji dolaska većeg broja navijača.

Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu stadiona koji je rezerviran za gostujuće
navijače, gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama.
Članak 9.
Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i
svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.
Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih
djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini stadiona strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon
završetka utakmice.
PRAVO NASTUPA IGRAČA
Članak 10.
Klubovi sudionici završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup mogu
nastupiti samo sa igračima koji su pravilno registrirani i koji su stekli pravo nastupa na kup
utakmicama temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a na dan
odigravanja utakmice HNK-a.
U ovom natjecanju imaju pravo nastupa igrači koji su navršili 17 godina života,
izuzetno mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, a kojima je specijalna
liječnička komisija odobrila nastup za prvu momčad. Odobrenje se mora ovjeriti u nadležnom
županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja.
Na utakmicama HNK-a mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno
sposobni, što mora biti upisano u sportsku iskaznicu, ovjereno potpisom liječnika i pečatom
ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj je pregled obavljen.
Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana upisa u športsku
iskaznicu.
Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme, kraće od
onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u sportsku iskaznicu, a igrač
može nastupati od dana upisa pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa
sposobnosti.
Na utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom
zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene, odnosno igrači koji po posebnim
propisima nemaju pravo nastupa.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne kup utakmice nastalu zbog dobivene tri
opomene, igrač izdržava na prvoj slijedećoj kup utakmici.
Disciplinska komisija HNS-a popis opomenutih igrača i igrača pod automatskom
kaznom objavljuje u Glasniku HNS-a, a klubovi su obvezni disciplinsku komisiju izvijestiti o
broju opomena igrača koji se tijekom natjecanja registrira za klub.
Članak 11.
Na utakmicama završnog dijela natjecanja za HNK, dopušten je nastup osam (8) igrača
strana državljana na utakmici.
Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od
kojih je jedno hrvatsko i državljani neke od država članica Europske unije i Europskog
ekonomskog prostora.
Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko
nije ušao u igru.
Članak 12.
Na utakmicama završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup mogu biti
imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih igrača, koji mogu zamijeniti najviše tri (3) igrača.
U slučaju da se igraju produžeci, svaka momčad može obaviti ukupno četiri (4)
zamjene igrača, s time da se četvrta zamjena može obaviti samo tijekom odigravanja
produžetaka.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 13.
Na utakmicama pretkola, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 i završnice (finala) koje se igraju po
jednostrukom kup sustavu pobjednik je momčad koja u regularnom tijeku igre (devedeset
minuta) postigne više golova.
Ako po isteku regularnog dijela igre utakmica završi neriješeno, igrat će se produžeci
od 2 x 15 minuta. Ako odlučujući pogodak ne bude postignut do kraja produžetaka,

pobjednička momčad bit će utvrđena izvođenjem jedanaesteraca na način utvrđen
uputama Međunarodnog BORDA.
PRAVA IZ NATJECANJA I NAGRADE
Članak 14.
Pobjednik natjecanja za Hrvatski nogometni kup stječe pravo sudjelovanja u
natjecanju UEFA EUROPA lige.
Pobjednik natjecanja za HNK osvaja prijelazni pehar HNS-a na kome se upisuje ime
pobjednika i godina osvajanja.
Izvršni odbor HNS-a može odlučiti da Hrvatski nogometni kup ima sponzora
natjecanja. Sponzor natjecanja može imati pravo da se njegov naziv nalazi uz naziv
natjecanja, da igrači koji nastupaju na kup utakmicama na desnom rukavu dresa nose oznaku
– logo HNK, da bude pokrovitelj natjecanja ili da na utakmicama Hrvatskog nogometnog
kupa bude istaknuta njegova reklama. Odluka o sponzoru, njegovim pravima i obvezama,
kao i pravima i obvezama klubova sudionika Hrvatskog nogometnog kupa činit će sastavni
dio ovih Propozicija i bit će obvezna za sve sudionika.
HNS pobjedniku Hrvatskog nogometnog kupa dodjeljuje i zlatne medalje igračima,
treneru i pomoćnim trenerima, liječnicima i fizioterapeutu, rukovodstvu kluba, sveukupno 40
medalja.
Klubu drugom sudioniku završne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa HNS
dodjeljuje srebrne medalje igračima, treneru i pomoćnim trenerima, liječnicima i
fizioterapeutima, rukovodstvu kluba, sveukupno 40 medalja.
Dodjela pehara pobjedniku natjecanja i dodjela medalja pobjedniku i drugom
sudioniku finalne utakmice uređuje se Protokolom za organizaciju finalne utakmice.
Službenim osobama (sucima, kontrolorima suđenja i delegatima) finalnih utakmica
pripada odgovarajuće obilježje HNS-a.
Protokol za organizaciju finalnih utakmica utvrđuje Natjecateljska komisija HNS-a. Svi
sudionici finalnih utakmica dužni su u cijelosti poštivati odredbe Protokola i Odluku o
obvezama organizatora, domaćina i sudionika finalne utakmice HNK.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 15.
Za svaku utakmicu završnog dijela ovog natjecanja, Povjerenstvo za natjecanje HNKa odredit će delegata sa liste delegata Prve HNL koji zastupa rukovodstvo natjecanja i ima
vrhovni nadzor na utakmici.
Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o
utakmici) sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika
klubova.
Kompletan zapisnik u dva primjerka, video-kazete ili DVD snimljene utakmice,
obračune naknada i troškova službenih osoba, delegat dostavlja Povjerenstvu u roku od 48
sati nakon odigrane utakmice. Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje
službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan primjerak potpisanog zapisnika skenirati i dostaviti na e-mail ili
putem telefaxa kojeg osigurava klub domaćin dostaviti Povjerenstvu za natjecanje HNK-a
odmah po završetku utakmice te telefonski izvijestiti tajnika Povjerenstva o rezultatu
utakmice i eventualnim nepravilnostima.
Delegat rukovodi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred utakmicu i
o tome popunjava zapisnik te provjerava ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika o licenciranju
klubova HNS-a.
Delegat je obvezan voditi računa da predstavnici medija imaju osigurane uvjete za rad
i dobiju potrebne informacije o sastavima momčadi i službenim osobama, da se održi
konferencija za novinare nakon utakmice, a posebno da se izvrše sve obveze prema televiziji
ovlaštenoj za prijenos i praćenje utakmice prije, za vrijeme kao i poslije odigrane utakmice.
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenstvo za natjecanje
HNK-a.
Članak 16.
Za svaku utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu
kojeg je utvrdio HNS.
Ukoliko se iz opravdanog razloga zapisnik utakmice ne može pisati u HNS
aplikacijskom sustavu COMET HNS, klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na

raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se
zapisnik ispiše pisaćim strojem ili kompjutorskim ispisom, kao i pružiti svu neophodnu pomoć
pri sastavljanju zapisnika, pri eventualnom saslušanju određenih osoba, te korištenje fax
uređaja.
Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju
podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.
KONTROLORI SUĐENJA
Članak 17.
Za svaku utakmicu završnog dijela natjecanja za HNK, Povjerenik za kontrolore
određuje kontrolora suđenja s Liste kontrolora suđenja Prve HNL koji obavlja kontrolu i
ocjenu suđenja prema posebnim odlukama i uputstvima Komisije nogometnih sudaca i
Izvršnog odbora HNS-a.
SUCI UTAKMICE
Članak 18.
Za sve utakmice završnog dijela natjecanja za Hrvatski nogometni kup, suce
određuje isti organ koji određuje suce na utakmicama Prve HNL.
Članak 19.
Utakmice završnog dijela natjecanja za HNK sude suci s Jedinstvene liste sudaca za
suđenje utakmica Prve i Druge HNL – prva i druga skupina suđenja i prva i druga skupina
pomoćnog suđenja.
Četvrti sudac je s Jedinstvene liste sudaca za suđenje utakmica Prve i Druge HNL.
Iznimno, pojedine utakmice pretkola i 1/16 završnice mogu suditi i suci s liste za
suđenje i pomoćno suđenje utakmica Treće HNL.
U slučaju nedolaska određenog suca za suđenje u vrijeme određeno za početak
utakmice ili u slučaju povrede suca za vrijeme utakmice, četvrti sudac preuzima dužnost
suca.
Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se sporazumjeti da
utakmicu može suditi netko od nazočnih sudaca sa Liste sudaca za suđenje Prve ili Druge
HNL a tako dogovoreni sudac mora odabrati pomoćne suce koji su Liste sudaca za pomoćno
suđenje Prve ili Druge HNL.
Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac (koji
ispunjava uvjete da se nalazi na Listama sudaca za suđenje Prve ili Druge HNL) suditi
utakmicu, a on si odabire pomoćnike iz prethodnog stavka, što sve treba zapisnički
konstatirati.
Komisija nogometnih sudaca ili povjerenik za suđenje mogu iznimno odlučiti da se na
pojedinim utakmicama za koje procijene da su posebno zahtjevne za suđenje odrede dva
dodatna pomoćna suca iza svake gol crte.
Članak 20.
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 da taj izvještaj ovjeri svojim potpisom.
Članak 21.
Sudac (ili kada je primjenjivo, pomoćni ili četvrti 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 22.
Na prvenstvenim utakmicama Hrvatski Telekom Prve lige dozvoljena je upotreba
Video pomoći sucima - VAR tehnologije (video assistant referee) sukladno odobrenju i
odlukama Odbora Međunarodnog nogometnog borda (IFAB).
Na utakmicama na kojima se koristi VAR-sustav, klub domaćin dužan je osigurati
parkirno mjesto za reportažna kola, prostoriju za suce koji pružaju video pomoć sucu

utakmice te najmanje jedan prostor na vidljivoj i označenoj lokaciji pokraj terena za igru na
kojoj sudac obavlja provjeru snimke.

TERENI ZA IGRU I STADIONI - UVJETI ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA
Članak 23.
Utakmice ovog natjecanja mogu se igrati na igralištima koji u svemu odgovaraju
propisima Pravila nogometne igre, koja su registrirana od strane nadležnog organa,
licencirana od Odjela za licenciranje HNS-a ili nadležnog organa lige te odgovaraju uvjetima
natjecanja minimum III. HNL.
Tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice završnice HNK-a moraju odgovarati
mjerama za međunarodna natjecanja i to: dužina najmanje 100, a najviše 110 metara, a širina
najmanje 64 i najviše 75 metara. Iznimno, na utakmicama pretkola u kojima su domaćini
klubovi nižeg ranga natjecanja tereni za igru mogu odstupati od ovih mjera, ali ne mogu biti
kraći od 90 metara niti uži od 60 metara.
Klub domaćin obvezan je osigurati nosila i potrebno osoblje za iznošenje ozlijeđenih
igrača izvan terena.
Članak 24.
Utakmice završnog dijela natjecanja HNK-a mogu se igrati samo na terenu koji je
osposobljen za igru.
Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno podoban za
odigravanje utakmice. Ukoliko gostujući klub ima primjedbe na nepravilnosti mjera na
igralištu, dužan je to u pismenom obliku predati sucu utakmice na sastanku sudaca, delegata
i predstavnika klubova 90 minuta prije početka utakmice.
Pregled terena mora se obaviti u nazočnosti oba kapetana i to u vrijeme određeno za
početak utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu
nazočnost kapetana obje momčadi i suca utakmice.
Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u
višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu.
Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donesenu odluku o
nepodobnosti terena i zapisnik dostaviti Povjerenstvu za natjecanje HNK-a u roku od 24 sata,
uz prethodnu obavijest telefonom tajniku Povjerenstva.
Članak 25.
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 (korištenjem lasera i sl.).
Članak 26.
Ukoliko se na stadionu za vrijeme odigravanja utakmice koristi sat koji pokazuje
odigrano vrijeme utakmice, isti mora biti zaustavljen na kraju regularnog vremena igre
svakog poluvremena, tj. nakon isteka 45. i 90. minuta igre.
Za vrijeme odigravanja utakmica, u slučaju korištenja elektronskog video ekrana na
stadionu, zabranjeno je izravno prikazivanje utakmice ili snimke ponavljanja akcija. Korištenje
takvih ekrana izvan stadiona i prikazivanje izravno ili snimke utakmica dozvoljeno je uz
posebno odobrenje vlasnika TV prava.
Članak 27.
Klub domaćin dužan je osigurati prostorije za provođenje doping kontrole.
Prostorije sačinjavaju:
- prostorija za čekanje, koja mora biti opremljena hladnjakom s dozvoljenim pićima i čašama
za piće,
- prostorija s radnom površinom za popunjavanje obrazaca i rad s uzorkom.
Pristup prostorijama i lokacija prostora za provođenje doping kontrole trebaju biti
jasno označene natpisom "DOPING KONTROLA."
Članak 28.

Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i
predstavnika klubova, koji će se održati devedeset (90) minuta prije početka utakmice pod
rukovodstvom delegata utakmice, a kojem obvezno prisustvuju:
- četvrti sudac utakmice ili peti sudac ako su određeni dodatni suci,
- kontrolor suđenja,
- predstavnici klubova,
- rukovoditelji osiguranja kluba domaćina,
- rukovoditelj stadiona kluba domaćina.
U slučajevima kada to ocijeni potrebnim, delegat može zatražiti da sastanku
prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i organa uključenih u organizaciju utakmice.
Povjerenstvo za natjecanje HNK-a u slučaju potrebe, a posebno kod utakmica visokog
rizika i utakmici finala, može odrediti da se sastanak službenih osoba i predstavnika klubova
održi prije utvrđenog vremena iz stavka 1. ovog članka te da na sastanku budu nazočni svi
određeni suci utakmice.
Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje
utakmice, koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a, Pravilnika o
nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Odluke o sigurnosti na nogometnim
utakmicama, Zakona o javnom okupljanju te ostalih Odluka IO HNS-a.
Članak 29.
Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za minimum 30 osoba i organizirati
konferenciju za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju
licencirani treneri obje momčadi te po jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na
utakmici.
Članak 30.
Kontrolu ispunjavanja uvjeta iz Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a provode
ovlašteni predstavnici Odjela za licenciranje HNS-a i delegati utakmica.
OPREMA MOMČADI
Članak 31.
Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je
prijavljena rukovodstvu lige u kojoj klub nastupa prije početka natjecanja.
Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.
Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi
sportsku opremu boje različite od svojih.
Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni jasno
čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine između 25 cm (dvadeset pet
centimetara) i 35 cm (trideset pet centimetara).
Na dresovima se iznad ili ispod brojeva mogu napisati prezimena igrača, a iznimno
ime ili nadimak ako se radi o igraču koji dolazi iz zemlje u kojoj je to uobičajeno i propisano.
Vratar mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova njegovih suigrača,
igrača suparničke momčadi i sudaca.
Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u Zapisniku o
utakmici.
Ako su dresovi ili majice prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.
Gostujući klub dužan je poštivati eventualni zahtjev ugovornog partnera za TV prava
kupa kod izravnih televizijskih prijenosa utakmica za promjenom boje sportske opreme u
odnosu na prijavljenu osnovnu boju kluba domaćina.
Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske
igrače.
Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake s brojevima od
1 - 50, koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.
KALENDAR NATJECANJA
Članak 32.
Završni dio natjecanja za Hrvatski nogometni kup odvijat će se prema službenom
kalendaru natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza. Povjerenstvo za natjecanje HNK-a

može zakazati odigravanje pojedinih utakmica i u drugom terminu, pod uvjetom da se ne
dovodi u pitanje regularnost i normalni tijek odvijanja natjecanja.
REGISTRACIJE UTAKMICA
Članak 33.
Sve odigrane utakmice završnog dijela natjecanja registrira Povjerenstva za natjecanje
HNK-a, u roku koji omogućava redovito 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
prvostupanjska odluka postala punovažna ili je u drugom stupnju donijela odluku koja je
konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima.
ŽALBE
Članak 34.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjerenstvu za natjecanje HNK-a koje ih rješava u
prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se telefaxom ili elektroničkom poštom najaviti u roku
od dva (2) dana od odigravanja utakmica, a obrazloženje u dva primjerka sa dokazom o
uplaćenoj taksi 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 35.
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 36.
Odluke po svim podnijetim žalbama donose se najkasnije u roku od osam (8) dana od
dana prijema žalbe.
Članak 37.
Žalba na odluku Povjerenstva za natjecanje HNK-a podnosi se Komisiji za žalbe HNS,
u roku od tri (3) dana od dana prijema pismene odluke.
Članak 38.
Taksa na žalbu u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku je u iznosu kao na
utakmicama Prve hrvatske nogometne lige.
Taksa se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
Eventualni troškovi žalbenog postupka padaju na teret kluba koji ih je prouzročio.
DISCIPLINSKE ODREDBE
Članak 39.
Disciplinski prekršaji koje naprave klubovi, igrači, treneri, službene osobe i ostali
nogometni djelatnici rješavaju se po odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.
U prvom stupnju nadležna je Disciplinska komisija HNS. Žalba na odluku Disciplinske
komisije može se izreći Komisiji za žalbe HNS, u roku od osam (8) dana od primitka odluke.
Taksa na žalbu u drugom stupnju je u iznosu kao na utakmicama Prve hrvatske
nogometne lige.
FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 40.
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 – nadoknada svih troškova (smještaj, prijevoz) te naknada za suđenje prema
odluci Izvršnog odbora HNS-a,
- delegatu – nadoknada svih troškova (smještaj, prijevoz) te naknada za delegata prema
odluci Izvršnog odbora HNS-a.

TV I RADIO PRIJENOSI
Članak 41.
Utakmice završnice Hrvatskog nogometnog kupa mogu se izravno prenositi putem
televizije i radija temeljem ugovora za TV prava HNS-a i ugovornog partnera.
Televizijski prijenos utakmice može se realizirati samo na zahtjev ugovornog partnera
te uz prethodnu odluku Povjerenstva za natjecanje HNK-a.
Klubovi su dužni ispunjavati i pridržavati se svih odredbi iz ugovora HNS-a i
ugovornog partnera za TV prava, a posebno voditi računa da se na stadionima za vrijeme
odigravanja prvenstvenih utakmica, bez posebnog prethodnog odobrenja, ne mogu nalaziti
kamere TV postaja koje nemaju odobrenje ugovornog partnera za TV prava.
Klubovi će imenovati odgovornu osobu koja će biti zadužena za komunikaciju, prihvat TV
ekipe i pomoć u organizaciji tehničkih uvjeta na stadionu za nesmetanu realizaciju izravnih
televizijskih prijenosa utakmica
OSTALE ODREDBE
Članak 42.
Utakmice završnice Hrvatskog nogometnog kupa počevši od 1/16 igraju se loptama
robne marke NIKE. Hrvatski nogometni savez osigurati će svim klubovima domaćinima
utakmica 1/16, 1/8, 1/4 i 1/2 ukupno po pet (5) lopti. HNS će osigurati dovoljan broj lopti za
odigravanje finalne utakmice.
Iznimno, ukoliko je klub u trenutku donošenja ovih Propozicija već imao zaključen
ugovor s dobavljačem sportske opreme kojim je obvezan igrati svoje domaće utakmice s
loptama tog dobavljača, nije obvezan igrati kao domaćin utakmice Završnice Hrvatskog
nogometnog kupa s loptama NIKE i tada nema pravo na dostavu tih lopti.
Članak 43.
Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja,
Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a, odluke Skupštine i I.O. HNS-a, organa
natjecanja kao i načela Fair Play-a.
Članak 44.
Sudionici završnog dijela ovog natjecanja imaju pravo za odlaganje određenih
utakmica prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 45.
Svaki sudionik natjecanja za Hrvatski nogometni kup može nastupiti samo sa jednom
momčadi.
Članak 46.
Natjecanje za HNK u prednatjecanju u okviru županijskih nogometnih saveza, za
završnicu Hrvatskog nogometnog kupa u svezi sa člankom 1. ovih Propozicija mora završiti
do 15. lipnja svake godine, ukoliko IO HNS ne utvrdi drugačiji rok.
Članak 47.
Nadležni nogometni savezi provodit će ovo natjecanje sve do završnog dijela na
osnovu svojih Propozicija, koje ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Propozicijama.
Članak 48.
Sastavni dio ovih Propozicija čine Upute za odigravanje završnog dijela natjecanja za
Hrvatski nogometni kup i Odluka o obvezama domaćina i sudionika organizacije finalne
utakmice Hrvatskog nogometnog kupa.
Članak 49.
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.

Članak 50.
Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, objavljuju se u Službenom glasilu
Hrvatskog nogometnog saveza, a primjenjuju se od natjecateljske godine 2018./2019.

Predsjednik
Zagreb, 18. 07. 2018.
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