
 
 
ODBOJKAŠKI SAVEZ MEðIMURSKE ŽUPANIJE 
 

PROPOZICIJE  KUPA  MEðIMURJA  U  ODBOJCI  
U  SEZONI  2010./11.  ZA  SENIORE   

 
Članak 1. 

Kup Meñimurja u odbojci za seniore samostalno je natjecanje koje provodi Odbojkaški savez 
Meñimurske županije (OSMŽ). Najboljeplasirana momčad izuzev OKM Centrometala stječe 
pravo nastupa u regionalnom kup natjecanju koje se igra u sklopu Kupa Hrvatske. I za ovo 
natjecanje vrijede svi propisi Hrvatskog odbojkaškog saveza vezani uz provedbu natjecanja i 
registraciju. Pravo nastupa imaju klubovi članovi OSMŽ koji su redovito podmirivali godišnje 
takse za registraciju i koji nemaju dugovanja prema odbojkaškim sucima sa područja 
Meñimurske županije. Klubovi koji imaju zaostatke u plaćanju spomenutih taksi dužni su iste 
uplatiti 10 dana prije početka natjecanja ili im neće biti dozvoljen nastup u ovom natjecanju. 
 

Članak 2. 
Igrači koji nastupaju za pojedinu ekipu dužni su biti registrirani za taj klub u skladu sa 
pravilnicima Hrvatskog odbojkaškog saveza. Jedan igrač ne može nastupiti za dvije različite 
ekipe. Klubovi koji nastupaju sa dvije ekipe dužni su 10 dana prije početka natjecanja 
predsjedniku natjecateljskog povjerenstva dati popis igrača koji će nastupati za pojedinu ekipu. 
Predsjednik natjecateljskog povjerenstva dužan je u roku od tri dana te popise proslijediti svim 
klubovima. 

 
Članak 3. 

Natjecanje se provodi kup sustavom, dakle ekipa ispada iz natjecanja nakon izgubljene jedne 
utakmice. Ovo ne vrijedi za utakmicu za 3.mjesto. Sve utakmice igraju se na tri dobivena seta, 
po Pravilima igre Meñunarodne odbojkaške organizacije – FIVB. 
 

Članak 4. 
Natjecanje se provodi prema sistemu i rasporedu kojeg odredi natjecateljsko povjerenstvo. 
Parovi se odreñuju temeljem ždrijeba koji će se održati na sastanku Izvršnog odbora saveza. 
Domaćin utakmice je prvonavedena ekipa u paru. Dogovorom  izmeñu  ekipa može se 
zamijeniti domaćinstvo. Ovo ne vrijedi za finalnu utakmicu i utakmicu za 3.mjesto. Domaćina 
finala odredit će Izvršni odbor OSMŽ na temelju ponuda pojedinih klubova. Termin utakmica 
se odreñuje dogovorom izmeñu ekipa, a ako dogovor ne uspije termin odreñuje predsjednik 
natjecateljskog povjerenstva. Utakmice se moraju igrati u dvoranama. Sustav i vremenski 
termini pojedinih kola dostavit će se svim klubovima dan nakon ždrijeba.  
 

Članak 5. 
Kotizacije za natjecanje nema. Taksa za dva suca po utakmici iznosi 100 kuna po sucu, a za 
zapisničara 50 kuna . Odreñivanje sudaca vrši voditelj sudačke organizacije OSMŽ. Troškove 
puta gostujuće ekipe namiruju same, a domaćin trošak zapisničara. Domaćin podmiruje trošak 
dvorane, a gosti takse I. i II. suca. Ukoliko momčad unaprijed preda utakmicu ne snosi nikakve 
sankcije. Ukoliko momčad ne doñe na dogovorenu utakmicu, istu gubi  i plaća 50% sudačkih 
taksi . 

 
Članak 6. 

Tri prvoplasirane ekipe Kupa Meñimurja dobit će pehare i medalje u trajno vlasništvo koje će 
osigurati OSMŽ.  
 

Članak 7. 
Natjecanjem rukovodi natjecateljska komisija u sastavu : predsjednik Jadranko Kirić, članovi  
Antun Mikac i Damir Bilas. 
 
 

          Čakovec, 09.11.2010.                           predsjednik natjecateljske komisije 
                                 Jadranko Kirić 
 

 


