IZVJEŠĆE POVJERENIKA ZA NATJECANJE ZA 2015/16.
NATJECATELJSKU GODINU
NATJECATELJSKI DIO SENIORI I MLAĐI UZRASTI
U 2015/2016. natjecateljskoj godini, odigrano je prvenstvo za seniore (natjecalo se 9
momčadi),pioniri (7 momčadi),mlađi pioniri (7 momčadi),početnici (5 momčadi). Odigrano je
Kup natjecanje za seniore (11 momčadi/) i kadeti (2 momčadi).
Natjecateljska godina za seniore počela je 13.09.2015. godine, a završila 05.06.2016. godine.
Prvenstvo za mlađe uzraste počelo je 12.09.2015. godine, a završilo 05.06.2016. godine.
U kategoriji seniora prvo mjesto osvojio je NK“GOSPIĆ 91“ sa osvojenih 40 bodova.
Pobjednik Kup natjecanja je momčad NK“Otočac“. Za sportsko ponašanje Fair Play najbolja
je momčad NK“Lika 95“.
Pobjednik u Kup natjecanju za kadete je momčad NK“Otočac“.
Prvo mjesto u kategoriji pionira osvojila je momčad NK“Otočac“ sa osvojenih 36 bodova,u
kategoriji mlađih pionira momčad NK“Gospić 91“ sa osvojenih 36 bodova i početnici
NK“Otočac“ sa osvojenih 39 bodova. Potrebno je istaknuti da je prvi put u povijesti Like i
LSŽ u prvenstvu igrala ženska momčad ŽNK „Gospić 91“ u kategoriji mlađi pioniri ,a igraju
vrlo uspješno u ženskoj Međužupanijsko ligi Zadar- Gospić.
ORGANIZACIJA NATJECANJA
Utakmice u svim kategorijama su organizirane u skladu s Pravilima i Propozicijama
natjecanja. Konačno je završeno igralište u Mukinjama za odigravanje utakmica
NK“Plitvice“. Igrališta ostalih klubova dobro se održavaju i imaju uvjete za odigravanje
utakmica ,međutim kod nekih (Perušić,Sinac,Korenica,Brinje ) nema sjedećih mjesta za
gledatelje. Službene prostorije uglavnom zadovoljavaju potrebe namjene (u Gospiću su pri
završetku,a u planu je uređenje prostorija u Žabici).
Na utakmicama nije bilo nesportskog ponašanja na igralištu, ni u gledalištu, nije bilo prekida
utakmica zbog nesportskog ponašanja, ni žalbi na odigrane utakmice. Službe za odigravanje
utakmica (redarska, dodavači lopta, osiguran prijevoz za ozlijeđene igrače)uglavnom su
zadovoljili, ali još uvijek je problem zdravstvene pomoći za vrijeme utakmice (nema
zdravstvenog djelatnika za vrijeme utakmice). Upozoravam da je klub obvezan imati na
utakmici licenciranog predstavnika kluba,u protivnom će snositi disciplinsku odgovornost.
Klubovi su uglavnom redovito podmirivali financijske obveze prema službenim osobama.
Upozoravam na podatak da u drugom dijelu natjecanja ima značajni broj predaje utakmica
bez igre i to svim kategorijama. U ovoj natjecateljskoj godini nisu se primjenjivale
disciplinske mjere, ali od naredne sezone će se primjenjivati za sve kategorije bez obzira na
razloge.
U kategoriji Seniori bez igre registrirane su utakmice:
Plitvice - Velebit /10. kolo/0:3;
Lika 95- Novalja/12. kolo/ 3:0;
Gacka 1925 – Plitvice /15. kolo/ 0:3;
Lika 95 – Otočac /Kup/ 0:3;
U kategoriji Pioniri;
Novalja – Otočac 2 /6. kolo/ 3:0; Lika 95 – Novalja /9. kolo/ 3:0;
Nehaj – Otočac 2 /12. kolo/ 3:0; Otočac 2- Novalja /13. kolo/ 0:3;
Novalja – Nehaj /14. kolo/ 0:3;Lika 95 – Otočac 2 /14. kolo / 3:0;
U kategoriji Mlađi pioniri:
Nehaj – ŽNK gospić 91 /10. kolo/ 3:0; ŽNK Gospić 91 – Novalja /11. kolo/ 3:0;
ŽNK Gospić 91 –Otočac /13. kolo/ 0:3;Novalja – Nehaj /14. kolo/ 0:3;

Utakmice početnika odigrane su prema kalendaru natjecanja. U kategoriji mlađih uzrasta,
odigrano je čak 16 utakmica sa promjenom termina odigravanja u odnosu na utvrđeni
raspored igranja, što otežava odigravanje utakmica, a povećava troškove organizacije
utakmice.
Treba istaknuti da su odigrana dva turnira u Puli i Gospiću selekcija U-12 i U 13 selekcija
Istarske ,Primorsko goranske i LSŽ. Također treba istaknuti da je unaprijeđen rad trenerske
organizacije i rad trenera u klubovima o čemu ima izvješće trenerske organizacije, kao i
Izvješće povjerenika za suđenje. Potrebno je sada po završetku ove natjecateljske godine da
klubovi izvrše pripreme za uključivanje više momčadi mlađih uzrasta.
RAD DELEGATA
U natjecateljskoj godini angažirano je 18 delegata za natjecanje u svim kategorijama.
Održani su seminari pred početak prvog dijela natjecanja, a pred početak drugog dijela
seminar je organiziran za sve delegate od prve HNL do ŽNL, uz sudjelovanje stručne
komisije HNS Središte Rijeka(Miroslav Uljan, Branko Kajfeš, Šime Vukić). Uz stručno
usavršavanje delegata izvršena je i pismena provjera poznavanja rada dužnosti i obveza
delegata na utakmici.
Pri rasporedu delegata za obnašanje dužnosti na utakmice uz ostale kriterije vodio sam
računa o financijskim troškovima prema klubovima i gdje je to moguće, da isti budu što
manji, ali da to ne utječe na kvalitetu u odnosu na klubove i da isti ima jednak tretman.
Delegati su uglavnom posao odradili zadovoljavajuće ,a određene propuste u radu sam
odmah sankcionirao nakon odigranog kola,po potrebi upozorio na eventualne propuste u radu.
Nije bilo propusta u radu koji bi utjecali na regularnost utakmice. Nažalost umro je
dugogodišnji delegat Franjo Bureš /Korenica/.
Delegati po mjestu stanovanja:
Gospić:Petar Frković,Josip Brkljačić,Miroslav Trtica,Milan Šarić /ŽNL/,Stjepan Pavelić/
ml.uzrasti/,Dražen Trtica /MŽ NL/, Josip Krmpotić /III HNL / Ante Podnar /I HNL/.
Otočac: Dinko Šimunić, Josip Šimunić /ŽNL/,Marko Žubrinić / III HNL/.
Perušić:Vlado Orešković /MŽ NL/, Ivan Lulić /ŽNL/.
Novalja : Nenad Prostran /ml. uzrasti/ Budimir Peranić / II HNL/.
Brinje:Zdravko Jurašić / MŽ NL/.
Sinac : Milan Grahovac / MŽ NL/.
Senj: Tomislav Boras / ml. uzrasti/.
Delegata nema iz Korenice ,Plitvički Jezera, Krivi Put, Lički Osik.
U prvenstvu i kup natjecanju dužnost delegata obnašali delegati :
U Gospiću 8 utakmica ,delegata 5 iz Gospića, 2 iz Otočca, 1 iz Perušića.
U Žabici 10 utakmica, delegata 6 iz Gospića, 3 iz Otočca, 1 iz Korenice
U Brinju 9 utakmica, delegata 4 iz Gospića,3 iz Otočca, 2 iz Perušića
U Novalji 9 utakmica, delegata 7 iz Gospića,1 iz Otočca, 1 iz Perušića
U Sincu 8 utakmica, delegata 5 iz Gospića,1 iz Perušića,1 iz Korenice, 1 iz Otočca
U Korenici 7 utakmica, delegata 6 iz Gospića,1 iz Perušića
U Perušiću 9 utakmica, delegata 3 iz Gospića,2 iz Perušića,1 iz Korenice,1 iz Sinca,1 iz
Brinja,1 ,1 iz OtočcaU Mukinjama 6 utakmica, delegata 4 iz Gospića,1 iz Perušića,1 iz Korenice
U Krivom putu 11 utakmica,delegata 3 iz Gospića,4 iz Otočca, 2 iz Perušića,1 iz Brinja,1 iz
Sinca.
Polufinale u Otočcu- delegat iz Sinca. Finale u Gospiću- delegat iz Gospića. Delegati na
utakmicama mlađih uzrasta su iz mjesta igranja domaćina.

Uz zadovoljavajući rad delegata, u narednim sezonama potrebno je da se delegati i dalje
usavršavaju za obavljanje dužnosti poznavajući Pravila te izmjene i dopune istih, kako bi
mogli uspješno izvršavati postavljene zadatke. Potrebno je da se uspostavi bolja
komunikacija između delegata,sudaca i predstavnika klubova.
Mogu zaključiti da sam zadovoljan radom i rezultatima koji su ostvareni u ovoj
sezoni,zahvaljujem se na suradnji sa klubovima, sudačkom i trenerskom
organizacijom,disciplinskim sucem, te na potpori koju sam imao od Izvršnog odbora.
Zahvaljujem se i sredstvima priopćavanja koja su pratila naše aktivnosti, Sportskim
novostima i svim Portalima koji su izvješćivali o našem radu.

Povjerenik za natjecanje
Josip Šuper

