HRVATSKI ODBOJKAŠKI SAVEZ
ODBOJKAŠKI SAVEZ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

1. LIGA OSSDŽ ZA MLAĐE KADETKINJE
2019-2020
PROPISNIK NATJECANJA
Članak 1.
Natjecanje 1.lige OSSDŽ za mlađe kadetkinje provodi se prema odredbama Pravilnika o
natjecanju, Pravilnika o registraciji HOS-a, Stegovnog pravilnika HOS-a, Međunarodnih pravila
odbojkaške igre, Pravilnika i Propisnika natjecanja Regije Jug, ovog Propisnika i ostalih pozitivnih
propisa.
Sudjelovanje u natjecanju 1.lige OSSDŽ za mlađe kadetkinje obvezno je za sve klubove
članove OSSDŽ koji sa seniorskim ekipama sudjeluju u Super ligi, Prvoj ligi i 1.B HOL-jug, sukladno
članku 16. Propisnika o natjecanju Prvih hrvatskih odbojkaških liga Super lige, Prve lige i Prve B lige..
Članak 2.
1.ligu OSSDŽ za mlađe kadetkinje čine sljedeći klubovi:
1. OK SPLIT
2. OK MARINA KAŠTELA
3. OK BRDA SPORT2LIFE
4. ŽOK TROGIR
5. OK KAŠTEL LUKŠIĆ
6. ŽOK SINJ

7. OK MAKARSKA
8. OK KAŠTELA
9. OK MLADOST RIBOLA KAŠTELA (m)
10. OK GUSAR
11. OK MERTOJAK

Temeljem odluke UO OSSDŽ OK Mladost Ribola Kaštela sa svojom mlađe kadetskom ekipom,
koju čine dječaci rođeni 2005. godine i mlađi, može nastupati u 1.ligi OSSDŽ za mlađe kadetkinje izvan
konkurencije. Sve utakmice OK Mladost Ribola Kaštela igra u gostima, kako ostali klubovi ne bi imali
trošak putovanja. Isto tako na svim utakmicama koje odigraju, sve sudačke troškove (sudačke pristojbe i
putne troškove) podmiruje OK Mladost Ribola Kaštela. Shodno rasporedu po kolima ostali klubovi dužni
su osigurati dvoranu za utakmice s OK Mladost Ribola Kaštela. Odlukom UO OSSDŽ od ove godine svi
rezultati OK Mladost Ribola Kaštela biti će objavljivani na mrežnim stranicama saveza, kako bi se
potaknula regularnost natjecanja.
Članak 3.
Natjecanje se odvija po dvokružnom sustavu svatko sa svakim, prema rasporedu po
Bergerovim tablicama. Natjecateljski brojevi određeni su prema plasmanu u istoj ligi u natjecateljskoj
sezoni 2018/2019, te sudjelovanjima u ostalim natjecanjima OSSDŽ. Raspored je objavljen na
www.ossdz.hr .
Članak 4.
Kotizacija za natjecateljsku sezonu 2019/2020. se ne plaća.
Članak 5.
Utakmice se igraju tri seta do 25 poena, s 2 (dva) poena razlike. Boduje se svaki set. Za
pobjedu 3:0 dobiva se 3 boda, za pobjedu 2:1, pobjednik dobiva 2, a poraženi 1 bod.
Na početku trećeg seta bez obzira na rezultat (2:0/1:1/0:2) ponovno se obavlja ždrijeb samo za servis.
Strane tijekom trećeg seta mijenjaju se na 12-om poenu. Shodno odluci UO HOS-a na utakmicama u
sustavu natjecanja OSSDŽ nema tehničkog time-outa.
Plasman ekipa dobiva se temeljem osvojenih bodova, setova ili poena. Ako su ekipe
izjednačene po bodovima, odlučit će bolji količnik dobivenih i izgubljenih setova, a ako su ekipe
izjednačene u bodovima i u setovima, odlučit će bolji količnik dobivenih i izgubljenih poena. U slučaju
svih izjednačenih kriterija, međusobno izjednačene ekipe odigrat će dodatnu utakmicu , a domaćin će
biti određen ždrijebom.
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Članak 6.
Natjecanjem rukovodi Tajnik OSSDŽ koji je ujedno i Povjerenik lige.
Članak 7.






Povjerenik obavlja:

registraciju i licenciranje igračica
registraciju utakmica
odlučuje o žalbama u 1. stupnju
odobrava promjenu termina utakmica
ažurira rezultate i tablicu na www.ossdz.hr
Članak 8.

Klubovi su obvezni registrirati i licencirati igračice/igrače prije početka lige. Igračice/igrači mogu
se registrirati i licencirati i tijekom lige ako se radi o prvoj registraciji. Licencirane igračice/igrači mogu
nesmetano nastupati za sve ostale ekipe pojedinog kluba, sukladno Propisnicima HOS-a za određene
lige.
Članak 9.
Sve utakmice se igraju prema važećim pravilima HOS-a za mlađe kadetkinje.
Članak 10.
Utakmice se igraju, u načelu, subotom i nedjeljom ili prema dogovoru klubova i drugim danima.
Odobrenje za dodatnu odgodu daje Povjerenik natjecanja, koji donosi odluku i o terminu odigravanja
odgođene utakmice , ako se Klubovi ne mogu dogovoriti oko termina.
U slučaju odgađanja utakmica , isključivo u dogovoru oba kluba, odgoda ne može biti duža od
najviše 15. dana ( npr. ako se odgodi utakmica 3. kola, potrebno je odgođenu utakmicu odigrati prije
utakmice 5. kola)
Svaki klub može odgoditi maksimalno odgoditi 2 (dvije) utakmice u polu sezoni što vrijedi i za
posljednje kolo prvog dijela kao i za posljednje kolo lige.
Utakmice 2.kola koje se igra 2/3.11.2019 mogu se odgoditi za neki drugi termini.Za tu odgodu
ne vrijedi prethodni stavak, ali se te utakmice trebaju odigrati do kraja 1.dijela natjecanja.
Shodno navedenom završetak lige je 15 dana nakon za to po Propisniku i rasporedu
predviđenom roku zadnjeg kola.
Visina mreže u 1.ligi OSSDŽ za ml.kadetkinje je 220cm.
Utakmice obvezno sude dva (2) suca delegirana isključivo od UOS SDŽ. Jedan će imati ulogu
prvog suca, a drugi ulogu drugog suca. Uz sve obveze koje su propisane pravilima HOS-a suci su
dužni pregledavati i kontrolirati natjecateljske iskaznice, skupne i trenerske licence.
Naknada svakom sudcu iznosi 50 kuna (ukupno 100kn) uz plaćanje pripadajućih poreznih
davanja, sukladno važećim poreznim propisima RH. Sudci imaju pravo na naknadu putnih troškova.
Članak 11.
Domaćin je odgovaran za organizaciju utakmice i za sve što se zbiva prije, za vrijeme i poslije
utakmice. Dužan je o vremenu i mjestu odigravanja utakmice na vrijeme izvijestiti gostujući klub. Ako se
igra u večernjim satima, utakmica ne smije početi iza 20:30h.
Utakmice se igraju loptama Mikasa MVA 200 ili Mikasa V200W.
Domaćin je dužan organizirati vođenje zapisnika o utakmici. Nakon utakmice domaćin je dužan
dozvoliti gostujućem klubu, ako to želi, da fotografiranjem napravi kopiju zapisnika. Zapisnik obvezno na
kraju utakmice, svojim potpisom, ovjeravaju glavni sudac i oba trenera.
Utakmice za nadolazeći vikend Sudačkoj organizaciji moraju se prijaviti najkasnije do srijede u 14h.
Nakon odigrane utakmice, u roku od max.24 sata domaćin obvezno dostavlja primjerak
zapisnika, Tajniku OSSDŽ isključivo na e-mail odbojkaskisavezsdz@gmail.com u jednom od računalnih
formata (jpg, pdf, tif).
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Članak 12.
Na utakmicama 1.lige za mlađe kadetkinje OSSDŽ mogu nastupiti igračice/igrači rođene/i
2005. godine i mlađe, koje obvezno moraju imati natjecateljsku iskaznicu i liječnički pregled, ne stariji
od 6 mjeseci, te moraju biti uredno licencirane/i. U zapisnik može biti prijavljeno minimalno 9 do
maksimalno 14 igračica/igrača. Ako je u zapisnik prijavljeno manje od 9 igračica/a, utakmica će se
odigrati, a za svaku igračicu/a manje od 9 propisanih, klub će platiti kaznu od 200kn po igračici/u ( za
8. prijavljenih igračica/a kazna iznosi 200 kn; za 7. prijavljenih igračica/a kazna iznosi 400,00 kn, 6.
prijavljenih igračica/a kazna iznosi 600 kn). Ekipe moraju za vrijeme utakmice imati prvog trenera
koji je licenciran od strane HOS-a. Za vrijeme utakmice na klupi za rezervne igrače mogu se nalaziti
samo u zapisniku prijavljene igračice, prvi trener, pomoćni treneri , liječnik i fizioterapeut . Potrebu za
licencama osoba na klupi određen je posebnim aktima HOS-a.
Nastup liječnika i fizioterapeuta uvjetovana je licenciranjem od strane HOS-a.
Članak 13.
Ekipa koja dvije utakmice izgubi 3:0 bez borbe automatski se isključuje iz natjecanja. Ako je
odigrala 50% utakmica rezultati se broje, a ako je odigrala manje od 50% utakmica rezultati se brišu.
Za izgubljenu utakmicu b.b. momčadi se oduzima 1 bod. Odustajanje ili isključenje iz natjecanja biti će
prijavljeno Stegovnom sudcu HOS-a i sankcionirano prema Pravilnika natjecanja Regije Jug i Stegovnom
pravilniku HOS-a.
Članak 14.
Na utakmicu i rezultat utakmice, povredu ovog Propisnika i Pravila igre dozvoljena je žalba.
Žalba na rezultat i tijek utakmice mora biti najavljena u zapisnik i obrazložena osnovnim motivima
odmah po završetku i to prije nego što se potpiše – potvrdi zapisnik, a žalbe koje se odnose na pravo
nastupa igračica, neispravnost terena ili uređaja, temperaturu zraka ili ispravnost svjetla, moraju se
unijeti u zapisnik prije početka utakmice.
Uplata je 200.00kuna, a ako se žalba povoljno riješi, vraća se 100.00 kuna.
Povjerenik odlučuje o žalbama u 1. stupnju, a o žalbama u 2.stupnju odlučuje UO OSSDŽ.
UO OSSDŽ zadržava pravo kontrole tijekom cjelokupnog natjecanja i ako uoči određene
nepravilnosti može donijeti odgovarajuće mjere, kako za vrijeme tako i nakon završetka cjelokupnog
natjecanja u roku od 60 dana.
U slučaju odustajanja od natjecanja pojedinih ekipa kao i za sve nepravilnosti i neregularnosti
koje se uoče tijekom natjecanja primjenjivat će se odredbe važećeg Pravilnika natjecanja Regije Jug.
Članak 15.
Ovaj Propisnik vrijedi za natjecateljsku sezonu 2019/2020. i tumači ga Povjerenik lige/Tajnik
OSSDŽ. Sve što nije obuhvaćeno ovim Propisnikom, odlučit će UO OSSDŽ.

U Splitu, 20.10. 2019.

Za OSSDŽ
Sl.Gutović, tajnik OSSDŽ
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