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D   I   S   C   I   P   L   I   N   S   K   I            P   R   A   V   I   L   N   I   K 
   MNL   MJESNIH   ZAJEDNICA   OPĆINE            GRUDE   2017.   GODINE 
  

Članak   1. 
                              Ovim   Disciplinskim   pravilnikom   se   propisuje   postupak   i   mjere   za   kažnjavanje 
momčadi   i   pojedinaca-igrača,   vođa   momčadi,   trenera   i   sudaca   koji   prekrše   Pravila   nogometne 
igre   i   športskog   ponašanja,   odnosno   koji   na   bilo   koji   način   ruše   disciplinu   i   remete   sustav 
natjecanja.  
                              Cilj   disciplinskog   kažnjavanja   je   da   osigura   pravilnu   primjenu   Propozicija   natjecanja   i 
zaštiti   regularnost      MNL   mjesnih   zajednica   općine   Grude   2017.god. 

 
Članak   2. 

                              Odredbe   ovog   Pravilnika   primjenjivat   će   se   na: 
- igrače 
- momčadi 
- trenere,   stručne   i   tehničke   rukovoditelje   momčadi 
- suce 

 
Članak   3. 

                              Za   učinjeni   disciplinski      prekršaj   mogu   se   izricati   kazne: 
1. igračima: 

- javna   opomena 
- isključenje 
-zabrana   igranja   na   određeno   vrijeme 
-zabrana   igranja   određenog   broja   utakmica 
- isključenje   iz   sustava   natjecanja   (trajno   ili   na   određeni   vremenski   period) 

 
2. momčadi: 

- javna   opomena 
-oduzimanje   bodova 
- isključenje   iz   natjecanja   na   određeni   vremenski   period 

 
3. trenerima   i   voditeljima   momčadi: 

- javna   opomena 
-zabrana   vođenja   utakmica   (trajno   ili   na   određeni   vremenski   period) 
- isključenje   iz   sustava   natjecanja 

 
4. sucima: 

- javna   opomena 



-novčana   kazna 
- zabrana   suđenja   (na   određeni   vremensko   razdoblje   ili   na   određeni   broj   utakmica) 

 
Članak   4. 

Kazne javne opomene se izriču za disciplinske prekršaje koji su učinjeni pod takvim              
olakšavajućim   okolnostima,   da   ih   čine   osobito   lakim. 
 

Članak   5. 
                                          Kazna   zabrane   igranja   može   biti   trajna,   vremenska   ili   za   određeni   broj   utakmica. 

Trajna zabrana podrazumijeva doživotnu zabranu odigravanja utakmica u         
organizaciji   općine   Grude. 
                                             Vremenska   kazna   se   može   izreći   u   trajanju   od   mjesec   dana   do   dvije   godine. 
Zabrana igranja određenog broja utakmica se može izreći od jedne (1) do dvanaest (12)              
utakmica. Ova kazna može se prenijeti i u slijedeću sezonu bez obzira za koju momčad               
kažnjeni   igrač   bude   nastupao. 
 

Članak   6. 
U slučaju nepravilne registracije igrača, odnosno u slučaju nastupa igrača koji nije            

licenciran za ovo natjecanje, utakmica u kojoj je takav igrač nastupio bit će registrirana              
službenim rezultatom 3:0 za suparničku momčad, a ta momčad će se kazniti oduzimanjem tri              
do   šest   bodova,   odnosno   isključenjem   iz   daljeg   natjecanja. 
 

Članak   7. 
Ukoliko pojedina momčad iz neopravdanih razloga istupi iz natjecanja kaznit će se             

kaznom      zabrane   sudjelovanja   u   trajanju   od   jedne   do   tri   godine. 
Ukoliko do prekida utakmice dođe krivnjom igrača jedne od momčadi, pa igra ne              

bude nastavljena, a uslijed prekida dođe do nereda na igralištu, ta momčad će se kazniti               
zabranom   nastupa   u   trajanju   od   jedne   do   tri   godine,   kao   i   igrači   vinovnici   nereda. 
 

Članak   8. 
Momčad koja neopravdano napusti teren, odnosno momčad koja izazove prekid           

utakmice, uključujući i prekid utakmice koji je izazvao igrač te momčadi, izgubit će tu              
utakmicu službenim rezultatom 3:0 (par-forte), ukoliko do trenutka prekida suparnička          
momčad   nije   imala   povoljniji   rezultat   od   službenog   rezultata   3:0 
 
                                                                                                                                                                                                         Članak   9. 

Uslijed nesavjesnog obavljanja dužnosti (neopravdani dolazak na zakazanu         
utakmicu),   ili   nesportskog   ponašanja   sudac   će   se   kazniti: 

- javnom   opomenom 
- novčanom   kaznom   u   visini   od   100   do   1000   KM,   ovisno   od   težine   prekršaja 
- zabranom   suđenja   u   trajanju   od   jedne   do   tri   godine. 

 
Članak   10. 

Nesportsko ponašanje podrazumijeva psovanje, nepristojne geste, prigovaranje,        
prkošenje odlukama suca i nadređenim rukovodstvima, itd. U tom slučaju igrač se kažjnjava             
od   jedne   do   tri   utakmice   neigranja. 
 
 



 
  
   Članak   11. 

Igrač koji fizički napadne suca ili drugu službenu osobu u igralištu ili izvan igrališta               
bit će kažnjen zabranom igranja u trajanju od dvije godine zabrane nastupa, a u ponovljenom               
ili težem slučaju bit će kažnjen zabranom nastupa u trajanju od najmanje dvije godine ili               
trajnom   zabranom   nastupa,   ovisno   o   težini   prekršaja. 

 Igrač koji fizički napadne gledatelja za vrijeme igre ili poslije svršetka utakmice bit će                
kažnjen   zabranom   igranja   do   godinu   dana. 
 

Članak   12. 
Isključenje (direktni crveni karton) na utakmici automatski povlači zabranu         

nastupa   na   slijedećoj   utakmici. 
 

                                                                                                                                                                      Članak   13. 
                                       Igrač   ili   nogometni   djelatnik   koji   skrivi   prekid   utakmice   bit   će   kažnjen   (ovisno   o 
težini   prekršaja): 

- zabranom   igranja   do   dvije   godine 
- doživotnim   isključenjem 

                                       Igrač   ili   nogometni   djelatnik   koji   nagovara   momčad   da   iz   bilo   kojih   razloga   napusti 
teren   ili   ne   započne   igrati   bit   će   kažnjen: 

- zabranom   igranja   odnosno   zabranom   obavljanja   funkcije   u   trajanju   do   dvije   godine 
- doživotnim   isključenjem. 

 
Članak   14. 

                                          Prilikom   odmjeravanja   kazne   počinitelju   disciplinskog   prekršaja   moraju   se   uzeti   u 
obzir   sve   olakšavajuće   i   otežavajuće   okolnosti   koje   postoje   u   konkretnom   slučaju,   a   naročito: 
težina   učinjenog   prekršaja,   njegove   posljedice,   stupanj   odgovornosti   disciplinskog 
prekršitelja   i   s   kojom   namjerom   je   prekršaj   učinjen,   prijašnje   ponašanje,   moralne   osobine   itd. 
 

Članak   15. 
Službeni predstavnik ili kapetan momčadi je dužan u roku od 15 minuta po              

završetku utakmice najaviti žalbu u zapisnik utakmice i istu u pismenoj formi predati             
Natjecateljskom   povjerenstvu   u   roku   od   jednog   sata   po   završetku   utakmice.  

Natjecateljsko povjerenstvo će u roku u kojem ne remeti regularnost natjecanja            
donijeti   Odluku   koja   je   konačna   i   obvezujuća. 
                   Članak   16. 
                                                   Tumačenje   ovog   Pravilnika   i   njegovu   primjenu   vrši      Natjecateljsko   povjerenstvo. 
 


