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SPORTSKI KRITERIJI 

 Stupnjevi natjecanja u sustavu HNS-a: 

 V. stupanj  Međimurska Premier nogometna liga 

 VI. stupanj  1. međimurska nogometna liga 

 VII. stupanj  2. međimurska nogometna liga 

 VIII. stupanj  3. međimurska nogometna liga (skupine A i B) 

 Klubovi moraju sudjelovati u natjecanju s mlađim uzrastima kroz ligaška 

natjecanja mlađih uzrasta MNS-a ili se natjecati u ligama mladeži HNS 

Središta sjever. – odnosi se na MPNL, 1. MNL, 2. MNL 

 Svi igrači mlađih dobnih uzrasta moraju biti registrirani u MNS-u, u klubu 

koji se natječe u ligi, s time da svaki klub mora imati registrirana najmanje: 

 22 aktivna igrača – MPNL 

 15 aktivnih igrača – 1. MNL 

 11 aktivnih igrača – 2. MNL 

 Pod pojmom „aktivni igrač“ smatra se svaki igrač koji je za svoj klub 

odigrao najmanje 3 službene utakmice u svakoj polusezoni natjecateljske 

godine 2022/23. 
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SPORTSKI KRITERIJI 

 Mlađi igrači (U-21) moraju igrati cijelo 1. poluvrijeme seniorsku 

prvenstvenu utakmicu (pravo zamjene isključivo s U-21 igračem). 

 2 mlađa igrača – MPNL 

 1 mlađi igrač – 1. MNL 

 U sezoni 2022/23. pod U-21 smatraju se igrači rođeni 01.01.2001. godine i 

mlađi. 

 Klubovi moraju osigurati sudjelovanje svim svojim stručnim djelatnicima 

(trenerima, fizioterapeutima, predstavnicima klubova i dr.) na seminarima 

za usavršavanje koje organiziraju MNS i HNS (trenerska predavanja u 

organizaciji Instruktora nogometa, predavanja MNS za predstavnike 

klubova, fizioterapeute i rukovoditelje osiguranja). 
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INFRASTRUKTURNI KRITERIJI 

 Klub za odigravanje utakmica mora imati na raspolaganju stadion koji se 

nalazi na području grada/općine u kojoj se nalazi sjedište tog kluba. 

 Klub koji izvodi bilo kakve radove na stadionu koji se odnose na 

dimenzije igrališta, službene prostorije i slično, dužan je iste prijaviti 

nadležnoj komisiji MNS-a. 

 Klub koji koristi stadion drugih klubova s područja grada/općine mora 

dostaviti u kancelariju MNS-a pismeni ugovor s vlasnikom stadiona, 

ugovor mora jamčiti korištenje stadiona za sve službene utakmice na 

domaćem terenu tijekom postojeće natjecateljske godine. Predmetni 

stadion mora biti licenciran za ligu u kojoj se klub u najmu natječe.  

 Svaki stadion mora istaknuti na vidnom mjestu „Pravila ponašanja na 

igralištu“, na način da ih gledatelji mogu pročitati. Pravila ponašanja će 

MNS dostaviti klubovima. 
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INFRASTRUKTURNI KRITERIJI 

TEREN ZA IGRU: 

 Dimenzija igrališta: dužina: 100 do 110 m, širina:  60 do 72 m. 

 Teren za igru mora biti od prirodne ili umjetne trave, mora biti ravan i iste 

visine, bez ulegnuća i izbočina u dobrom stanju sposoban za igranje 

tijekom cijele godine.  

 Službene osobe MNS-a tijekom sezone provjeravaju ispunjavanje uvjeta 
redovitog održavanja. 
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VRATA: 

 Stupovi vrata i prečka moraju biti izrađene od aluminija ili sličnog 

materijala i moraju biti okrugle ili eliptične, te moraju biti u skladu s 

Pravilima nogometne, što znači da: 

 udaljenost između vratnica mora biti 7,32 m; 

 udaljenost između donjeg kuta prečke i tla mora biti 2,44 m; 

 stupovi vrata i prečke moraju biti bijele boje; 

 ne smiju predstavljati nikakvu opasnost za igrače. 
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KABINE ZA PRIČUVNE IGRAČE: 

 Svaki stadion mora imati natkrivene kabine za pričuvne igrače i službene 

osobe kluba s najmanje 10 sjedalica te najmanje širine 5 metara. 

 Kabine za pričuvne igrače moraju biti smještene na udaljenosti od 

najmanje 2 metara od uzdužne crte terena za igru. 
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TEHNIČKI PROSTOR: 

 Prostor u kojem trener smije davati upute svojim igračima mora biti 

pravilno obilježen na sljedeći način: 

 1 metar od uzdužne linije 

 1 metar ulijevo i 1 metar udesno od kabina za pričuvne igrače 

OGRADA OKO IGRALIŠTA: 

 Ograda mora biti oko cijelog igrališta, minimalne visine 1,10 metara. 

 Ograda treba biti udaljena od uzdužnih linija najmanje 2 metra i od 

poprečnih linija najmanje 3 metra. 



INFRASTRUKTURNI KRITERIJI 

SNIMANJE UTAKMICA: 

 Klub domaćin je dužan snimati video-kamerom domaće utakmice. Kamera 

mora biti smještena na visini koja jamči optimalnu kvalitetu slike 

(podnožje minimalno 3 metra), te točno u liniji sa središnjom poprečnom 

crtom. 

 Nije obvezno za klubove 2. MNL i 3. MNL! 
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SVLAČIONICE ZA MOMČADI: 

 Po jednu urednu svlačionicu s mogućnošću grijanja za svaku momčad 

(domaću i gostujuću) najmanje površine od 10 kvadratnih metara, a koje 

moraju imati najmanje 18 sjedećih mjesta s pripadajućim vješalicama, te 

minimalno 3 tuša. 

SVLAČIONICA ZA SUCE: 

 Uredna svlačionica s mogućnošću grijanja, minimalne površine od 6 

kvadratnih metara, opremljenu s minimalno 3 sjedeća mjesta s 

pripadajućim vješalicama, stolom te najmanje 1 tušem. Ništa drugo se ne 

smije nalaziti u svlačionici. 
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SVLAČIONICA ZA SUCE: 

 Uredna svlačionica s mogućnošću grijanja, minimalne površine od 6 

kvadratnih metara, opremljenu s minimalno 3 sjedeća mjesta s 

pripadajućim vješalicama, stolom te najmanje 1 tušem. Ništa drugo se ne 

smije nalaziti u svlačionici. 
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PROSTORIJA ZA DELEGATA: 

 Uredna prostorija s mogućnošću grijanja, mora obavezno biti odvojena od 

svlačionica za momčadi, te opremljena s 1 radnim stolom i 1 stolicom, 

računalom s pisačem. 

 Površina prostorije mora biti od najmanje 4 kvadratna metra. Ništa drugo 

se ne smije nalaziti u svlačionici. 

INTERNET VEZA: 

 Klub mora osigurati kvalitetnu internet vezu za potrebe pisanja zapisnika 

o utakmici. 
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PROSTORIJA ZA SASTANKE PRED UTAKMICU: 

 Mora biti opremljena radnim stolom i dovoljnim brojem stolica za 

održavanje sastanka pred utakmicu. Može biti i u sklopu prostorije za 

delegata utakmice. Površina prostorije treba biti od najmanje 10 

kvadratnih metara. Prostorija mora imati mogućnost grijanja. 
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SANITARNI ČVOR: 

 Klub treba osigurati sanitarni čvor za igrače i službene osobe u sklopu 

objekta ODVOJEN OD GLEDATELJA. 

PRISTUP TERENU ZA IGRU: 

 Za igrače i službene osobe klub mora osigurati čvrsti i ograđeni koridor za 

nesmetani prolazak igrača i službenih osoba prema terenu, odnosno za 

odlazak s terena za igru. 

 Koridor (ako postoji), mora imati dimenzije najmanje 2 metra širine i 

najmanje 1,5 metra visine. 



INFRASTRUKTURNI KRITERIJI 

PARKING ZA MOMČADI, SUCE I SLUŽBENE OSOBE: 

 Za momčadi, suce i ostale službene osobe, mora biti stavljen na 

raspolaganje minimalni broj parkirnih mjesta: 

 1 mjesto za parkiranje autobusa, 

 5 parkirnih mjesta za automobile. 

 Ukoliko takav izravan pristup automobilom ili autobusom ne može biti 

osiguran za momčadi i službene osobe, klub je dužan osigurati zamjensko 

parkiralište u neposrednoj blizini objekta, a tada osoblje zaduženo za 

sigurnost mora biti nazočno da bi osigurali zaštitu. 
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ADMINISTRACIJA I STRUČNO OSOBLJE 

TAJNIŠTVO KLUBA: 

 Klub mora imati službenu e-mail adresu. 

 Klub treba imati dovoljan broj osposobljenog administrativnog osoblja i 

osigurati da je njegovo tajništvo otvoreno za komunikaciju s MNS-om i 

drugim subjektima nogometne organizacije. 

12 LICENCIRANJE KLUBOVA 

TRENER SENIORSKE MOMČADI: 

 Trener seniorske momčadi mora imati najmanje: 

 zvanje B ili UEFA B – MPNL, 1. MNL, 2. MNL 

 zvanje C – 3. MNL 

 Trener seniorske momčadi mora biti licenciran od nadležnog tijela MNS-a 

TRENERI MOMČADI MLAĐIH UZRASTA: 

 Svaki klub za mlađe uzraste mora imati licencirane trenere s najmanje C 

licencom. Treneri momčadi mlađih uzrasta moraju biti licencirani od 

nadležnog tijela MNS-a. 

 Svaki klub mora imati trenera koji istodobno može biti licenciran samo za 

jednu momčad jednog kluba. Klub mora do 01.03.2023. i nadalje imati 

najmanje dva licencirana trenera za rad s mlađim uzrasnim kategorijama. 



ADMINISTRACIJA I STRUČNO OSOBLJE 

POVJERENIK ZA SIGURNOST – RUKOVODITELJ OSIGURANJA: 

 Svaki klub mora imati povjerenika za sigurnost koji je odgovoran za 

pitanja zaštite i sigurnosti. Njegove prava i obveze moraju biti definirane 

u pisanom obliku.  

 Povjerenik za sigurnost mora biti imenovan najmanje na razdoblje do 

završetka natjecateljske godine za koju se traži licenca.  

 Povjerenik za sigurnost mora sudjelovati u izradi nacrta osnovnih načela 

sigurnosti kluba, održavati kontakte s navijačima kluba, surađivati s 

policijom, s povjerenicima za sigurnost drugih klubova i MNS, tijekom 

utakmica biti na raspolaganju delegatu i sucima utakmice.  

 Povjerenik za sigurnost je odgovoran za red i sigurnost na domaćim 

utakmicama i obvezan je sudjelovati na obrazovnim tečajevima ili 

sastancima koje organizira MNS-a 
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ADMINISTRACIJA I STRUČNO OSOBLJE 

MEDICINSKO OSOBLJE: 

 Klub mora imati medicinsko osoblje na svim utakmicama (liječnik ili 

fizioterapeut). 
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ČLANSTVO I UVJETI ČLANSTVA: 

 Klub mora biti član MNS-a i ispunjavati uvjete za članstvo koji su 

definirani Statutom i pravilnicima MNS-a i HNS. 

REDARI – ZAŠTITARI: 

 Klub mora imati utvrđenu organizaciju zaštite i sigurnosti na utakmicama 

koje igra na domaćem terenu i za svaku utakmicu na domaćem terenu 

angažirati dovoljan broj redara i/ili zaštitara.  

 U tu svrhu klub mora angažirati redare/zaštitare i dostaviti njihov popis 

delegatu prije početka svake utakmice. 



HVALA NA PAŽNJI! 


