NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
JEDINSTVENA ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
PRVA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD – ISTOK
DRUGA ŽUPANIJSKA LIGA ZAPAD - ISTOK

BROJ: 08. / 2020.

Velika Gorica: 08.05. 2020.

• ODLUKA IO HNS-a
• PRIJAVA ZA NATJECANJE ZA SEZONU 20/21

Izdaje : NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
10 410 Velika Gorica, Marina Getaldića 3
telefon: 01 /6528 – 173; / fax 01 6528 -183

e-mail: nszz@nszz.hr

;

stjepan.basic@nszz.hr

www.nszz.hr
ŽIRO RAČUN: Z.B. HR2423600001101356853
OIB: 69439244113
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR3424020061100940298
Uredio : tajnik NSZŽ-e Mladen Žugec

Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. i članka 44. stavka 6. Statuta dana 06. 05. 2020. donio

ODLUKU
o natjecanjima u 2019/20.
natjecateljskoj godini

I. Uzimajući u obzir prekid svih natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza koji je nastao 13. 03. 2020.
zbog nastanka epidemije covid-19, kao i trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj,
natjecanja u 2019/20. godini imaju sljedeći status:
1. Natjecanja Prve HNL i završnice Hrvatskog nogometnog kupa za seniore nastavit će se kada se
dobije dopuštenje nadležnih državnih tijela, uz predviđene rokove:
- 1/2 HNK 30.-31.05.2020.
- 27. Kolo HT Prva liga 06.06.
- 36. Kolo HT Prve lige 25.07.
- Finale HNK – 01.08.2020.
- Kvalifikacije za popunu HT Prve Lige 02.08. i 05.08.2020.
2. Odluka o eventualnom nastavku Prve HNLŽ i Prve HMNL donijet će se najkasnije do 18. 05. 2020.
3. Natjecanje Druge HNL neće se nastaviti i trenutna tablica proglašava se konačnom. Iz Druge HNL
nitko neće ispasti, a termini kvalifikacijskih utakmica za popunu Druge HNL bit će određeni
naknadno.
4. Natjecanje Treće HNL neće se nastaviti i trenutne tablice pojedine skupine proglašavaju se
konačnim. Iz pojedine skupine Treće HNL nitko neće ispasti, a termini kvalifikacijskih utakmica za
popunu Treće HNL biti će određeni naknadno.
5. Sva natjecanja mladeži (muški, žene, mali nogomet) neće se nastaviti i trenutne tablice proglašavaju
se konačnim. Sudionici pojedinih liga iz natjecateljske godine 2019/20. ostat će jednaki i u sljedećoj
natjecateljskoj godini. U slučaju odustajanja pojedinog kluba odluke o popuni liga donijet će Izvršni
odbor HNS na prijedlog nadležnih komisija.
6. Natjecanje Druge HNLŽ neće se nastaviti i trenutne tablice pojedine skupine proglašavaju se
konačnim.
7. Natjecanje Druge HMNL neće se nastaviti i trenutne tablice pojedine skupine proglašavaju se
konačnim.
II. Odluka o predstavnicima HNS-a u UEFA klupskim natjecanjima iz liga koje se neće nastaviti
donijet će se naknadno.
III. Za ulazak u Prvu i Drugu HNL, odnosno za odigravanje kvalifikacija za plasman u Prvu ili Drugu
HNL, potrebno je imati odgovarajuću licencu za natjecateljsku godinu 2020/21,
IV. Konačna odluka o sustavu natjecanja za natjecateljsku godinu 2020/21. donijet će se nakon
postupka licenciranja, završetka natjecanja i dobivenog mišljenja Hrvatskog olimpijskog odbora,
odnosno suglasnosti Središnjeg državnog ureda za šport.
Zagreb, 06. 05. 2020.

Predsjednik
Davor Šuker, v.r.

NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Marina Getaldića 3 , 10 410 Velika Gorica
fax 6528-183 , e-mail : nszz@nszz.hr

PRIJAVA ZA NATJECANJE KLUBOVA NSZŽ-e
NK __________________________iz ______________________ za
redovita natjecanja u natjecateljskoj godini 2020/2021 prijavljuje
slijedeće momčadi :
MOMČAD

1

SENIORI

2

JUNIORI

3

KADETI

4

I
PIONIRI

BOJA DRESA VRIJEME
DOMAĆIN
IGRANJA KAO
(osnovna boja) DOMAĆIN

Kontakt osoba

TELEFON
(mobitel)

II
5

I
MLAĐI PIONIRI
II

6.

I
POČETNICI-LIMAČI
II

7.

I
PRSTIĆI (od 6 do 8g)
II

Odgovorna osoba:__________________________

m.p.

Sukladno članu 8 PNN HNS-a pozivaju se klubovi da u što kraćem roku popunjenu prijavu
dostave poštom ili e-mailom u NADLEŽNO NOGOMETNO SREDIŠTE kao i u TAJNIŠTVO
NSZŽ-e na gornju adresu(može putem faxa) ili e-maila
Rok za dostavu traženih podataka je 20. lipanj 2020.
Klub zaokružuje redni broj momčadi koju prijavljuje i navedene podatke potpisuje odgovorna osoba u
klubu ovjereno sa pečatom kluba.
Molimo klubove da prijave samo one momčadi sa kojima će se i natjecati jer prijava momčadi pa
odustajanje prije i u tijeku natjecanja stvara probleme u vođenju natjecanja te će ti klubovi biti
predan na disciplinski postupak .

Tajnik NSZŽ

Mladen Žugec s.r.

