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KATOLIČKA MALONOGOMETNA LIGA POŽEŠKE BISKUPIJE 2022./2023. 

Članak 1. 

Povjerenstvo za pastoral mladih Požeške biskupije organizira Katoličku malonogometnu ligu.  

 

Članak 2. 

Katolička malonogometna liga Požeške biskupije (dalje u tekstu: KMNL) u sezoni 2022./2023. 

odigrava se u sljedećim terminima: 

- I. kolo se održava 10.12.2022. (subota)  

- II. kolo se održava 17.12.2022. (subota)   

- III. kolo se održava 14.01.2023. (subota)  

- IV. kolo (završnica) se održava 21.01.2023. (subota)  

*moguće su naknadne promjene termina, no o tome će svi sudionici biti na vrijeme obaviješteni 

 

U III. kolu održat će se i duhovni program koji će se bodovati prema sljedećem kriteriju: 

• Ekipa iz koje će na duhovnom programu sudjelovati 5 ili više igrača dobit će 1 dodatni 

bod uračunat u tablicu skupine.  

• Ekipa iz koje će na programu sudjelovati 1-4 igrača ostaje na istim bodovima u tablici 

skupine.  

• Ekipama iz kojih na programu neće sudjelovati niti jedan igrač bit će oduzet 1 bod iz 

tablice skupine. 

 

Članak 3. 

Pobjeda se vrednuje s tri boda, a neriješeni rezultat s jednim bodom. 

 

Redoslijed u grupi određuje se prema: 

1. Broj osvojenih bodova 

2. Rezultat međusobnog susreta 

3. Gol-razlika 

4. Više postignutih golova 

5. Fair-Play 
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KATOLIČKA MALONOGOMETNA LIGA POŽEŠKE BISKUPIJE 2022./2023. 

Prvi dio lige (natjecanja) odigrava se u četiri skupine (A, B, C, D). Četiri ekipe koje su prošle 

sezone igrale polufinale KMNL-a su ujedno i nositelji skupina. Ako se prošlogodišnji polufinalist 

ne prijavi u ovoj godini, povjerenstvo prema prošlogodišnjim rezultatima bira novog nositelja. 

 

Nakon grupnog dijela natjecanja u sljedeći krug plasiraju se prve dvije ekipe iz svake grupe. 

Zatim slijedi završnica – četvrtfinala, polufinala te finale KMNL-a. U završnici se ekipe križaju 

prema sljedećem rasporedu: 

         Četvrtfinale Par  

A1 B2 P1 

D1 C2 P2 

C1 D2 P3 

B1 A2 P4 

Polufinale 

P1 P2 

P3 P4 

Finale 

Pobjednik polufinala Pobjednik polufinala 

Utakmica za 3. mjesto 

Poraženi iz polufinala Poraženi iz polufinala 

 

Članak 4. 

KMNL se odigrava po futsal pravilima. Jedna ekipa se sastoji od četvorice igrača i golmana (4+1), 

dok su ostali igrači na klupi. Jedna utakmica traje 30 minuta (poluvrijeme traje 15 minuta).  

Svaka ekipa ima pravo na jedan Timeout (stanku) u trajanju od 1 minute po poluvremenu u 

trenutku kada momčad ima prekid u svoju korist. 

Zamjene igrača se vrše na svojoj polovici terena. Zamjene igrača su ”leteće”, tj. nije ih potrebno 

prijaviti sucu (osim zamjene vratara). Broj zamjena je neograničen. Također vrijedi pravilo 

"akumulirani prekršaj", tj. u svakom poluvremenu nakon 6 prekršaja izvodi se slobodni udarac 

s 10 m. Izvodi se 6 prekršaj i svaki naredni prekršaj kaznenim udarcem s 10 metara. Akumulirani 

prekršaji brišu se na svakom poluvremenu, ali ostaju u zapisniku zbog „Fair play“ statistike. 
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KATOLIČKA MALONOGOMETNA LIGA POŽEŠKE BISKUPIJE 2022./2023. 

Članak 5. 

Sankcioniranje igrača može biti višestruko. Igrač može dobiti žuti karton, crveni karton te 

isključenje u trajanju od dvije minute. Budući da se ova liga igra u katoličkom duhu, svaka psovka 

i neprimjereno ponašanje bit će kažnjeno sa žutim kartonom i isključenjem od dvije minute. 

Nakon psovke ili svakog oblika nesportskog ponašanja izvodi se indirektan udarac. Isključenje 

prestaje ako kažnjena momčad primi gol.  

Članak 6. 

Ako utakmica drugog dijela natjecanja završi neriješenim rezultatom izvode se udarci sa 6 m, 

svaka strana po 3 udarca (različiti igrači), a ako je i nakon toga rezultat neriješen svaka strana 

određuje po jednog igrača koji raspucava do konačnog pobjednika. 

 

Članak 7. 

Jedna momčad može prijaviti za natjecanje najviše 20 igrača (za prijavu je potrebno ispuniti 

Obrazac – registracija momčadi), no u pojedinoj utakmici može sudjelovati najviše 12 igrača. 

Svaka momčad mora prije početka određenog kola dostaviti Sastav momčadi Organizacijskom 

odboru Katoličke malonogometne lige Požeške biskupije. Ekipe koje se prijavljuju dužne su 

predati dokumentaciju koju čine: 

1. Sastav momčadi (preuzima se prije utakmice za zapisničkim stolom) 

2. Osobne iskaznice svakog igrača (pokazuju se na zahtjev Organizacijskog odbora) 

Na obrascu Sastavu momčadi treba biti naznačen broj na leđima (ako ekipa nosi dresove) koji 

će igrač nositi tijekom igranja tog kola, naveden voditelj ekipe s potpisom te boja momčadskih 

dresova. 

 

Nakon utakmice voditelj ekipe dužan je potpisati Zapisnik s malonogometne utakmice kojeg 

vodi zapisnički stol. 

 

Članak 8. 

Sve ekipe nastupaju na vlastitu odgovornost. Svaki natjecatelj koji sudjeluje na turniru KMNL-a 

ne smije imati manje od 15 godina i ne više od 30 godina (u trenutku prijave). Ipak, dozvoljeno 

je prijaviti 3 igrača starija od 30 godina u trenutku prijave (3 igrača rođena nakon 10.12.1992.). 
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KATOLIČKA MALONOGOMETNA LIGA POŽEŠKE BISKUPIJE 2022./2023. 

Članak 9. 

Ekipe se mogu formirati na razini jedne župe ili školske zajednice. Zabranjeno je prijavljivati 

igrače koji nisu članovi župe ili školske zajednice. 

 

Članak 10. 

Nakon završnice slijedi dodjela sljedećih nagrada: 

► 1. mjesto – pobjednik KMNL (plasira se na nacionalnu završnicu) 

► 2. mjesto  

► 3. mjesto  

► Fair Play ekipa 

► Najbolji strijelac 

► Najbolji golman 

 

Članak 11. 

Organizacijski odbor imenuje organizator te je on odgovoran za sva sportska pitanja u vezi s 

KMNL-om, kao i za sve sporove, proteste, žalbe ili nepredviđene okolnosti. Organizacijski odbor 

se sastoji od sljedećih osoba: 

1. vlč. Marijan Pavelić – voditelj Katoličke malonogometne lige 

2. San-Marko Klarić – zamjenik voditelja 

3. Vlč. Krunoslav Juraković – član  

4. Vlč. Krunoslav Siroglavić – član  

5. Mirko Čičak – član  

6. Maurizio Rezo – član  

 


