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KVALIFIKACIJE ZA POPUNU 2. ŽNL
Prema odluci IO NSSMŽ-e,o proširenju 2. ŽNL sa 12 na 14 klubova odigrane su kvalifikacije za
popunu 2. ŽNL. U kvalifikacijama su učestvovali slijedeći klubovi:

1.
2.
3.

Zeleni Brijeg - Sisak
Jelengrad - Kutina
Una Mladost - Novska

RASPORED I REZULTATI UTAKMICA
Kvalifikacije su se igrale po jednostrukom bod sustavu
Mjesto i dat. igranja
G. Jelenska 28.06.2015 18,00
Pom. Seg. 01.07.2015 18,00
H. Dubica 05.07.2015 18,00

1
2
3

Klub
Zeleni Brijeg
Jelengrad
Una Mladost

OU
2
2
2

PAR
Jelengrad
Una Mladost
Zeleni Brijeg Jelengrad
Una Mladost Zeleni Brijeg
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POB
NER
1
1
1
0
0
1

POR
0
1
1

GR
5:3
4:3
2:5

REZ:
3 : 0 (1 : 0
3 : 1 (2 : 1)
2 : 2 (1 : 0)

Bod
4
3
1

Prema postignutim rezultatima NK „Zeleni Brijeg“ je bio najbolji i novi je član 2. ŽNL za sezonu
2015./2016. Čestitamo!
IZREČENE DISCIPLINSKE MJERE U KVALIFIKACIJAMA:
NK „ZELENI BRIJEG“ Viktor Čamber
Hrvoje Sklezur
Denis Dizdarević
Boris malus
Tomislav Čopra

/5279/
/2511/
/1418/
/4255/
/2028/

opomena
opomena
opomena
opomena
opomena

NK „JELENGRAD“

Goran Medaković
Marko Pleše
Denis Rešetar

/659/
/497/
/681/

opomena
opomena
opomena

NK „UNA MLADOST“

Darko Karagić

/6393/

opomena

Kvalifikacije su nastavak sezone 2014./2015. te se opomene dodaju onima koje su zarađene u
prvenstvu. Igrač kojemu je ovo treća opomena, suspenziju odrađuje u narednoj sezoni (prvenstvu).
Jedna ili dvije opomene se ne prenose.

PRAVILNIK O STATUSU IGRAČA I REGISTRACIJAMA
Sa danom 15.06.2015. g. na snagu je stupio novi Pravilnik o statusu igrača i registracijama. Neke
izmjene se bitno razlikuju od starog pravilnika, poglavito u pogledu prelaznih rokova, registracija sa
zahtjevom i prvih registracija igrača. Stoga vam u nastavku objavljujemo najvažnije članke koji
reguliraju tu materiju.
Kompletan Pravilnik o statusu igrača i registracijama objavljen je i na WEB stranici Stredišta.
Također je na snagu stupio novi Disciplinski pravilnik koji je također objavljen na WEB stranici.

IZVADAK IZ PRAVILNIKA
Članak 7.
4. Igrači amateri koji se natječu u isključivo amaterskim ligama, igrači amateri koji u natjecateljskoj
godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16 godina i igrači koji se prvi put registriraju u
nogometnoj organizaciji (prva registracija) mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine,
osim u razdobljima između 15. listopada i 17. siječnja i između 01. ožujka i 14. lipnja.
Igrači amateri koji nakon postupka preregistracije ostanu ne preregistrirani i u toj natjecateljskoj
godini nisu stariji od 16 godina mogu se registrirati i u razdoblju između 01. i 31. ožujka.
Članak 17.
7. Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu. Ukoliko je
istupnica zatražena u ljetnom prijelaznom roku do 31. srpnja i do kraja zimskog prijelaznog roka,
ukoliko ne postoje smetnje predviđene ovim Pravilnikom ili drugim općim aktima HNS, klub je obvezan
izdati igraču istupnicu.
Članak 31.
1. Prijelazni rokovi za igrače su: ljetni prijelazni rok i zimski prijelazni rok.
2. Ljetni prijelazni rok traje od 15. lipnja do 31. kolovoza svake godine, a zimski prijelazni rok
traje od 18. siječnja do 15. veljače svake godine. Ljetni prijelazni rok za klubove malog nogometa
traje od 15. srpnja do 30. rujna svake godine.
3. Prijelazni rokovi se upisuju u FIFA Sustav usklađivanja transfera najmanje dvanaest mjeseci prije
nego što se počinju primjenjivati.
4. Za klubove koji nisu završili službena natjecanja ŽNS-a ili HNS-a (kvalifikacije za popunu i ostanak
u ligama), i njihove igrače, ljetni prijelazni rok započinje prvog sljedećeg dana nakon završetka tog
natjecanja.
Najvažnija promjena je da se ni igrači koji se prvi puta registriraju ne mogu registrirati u periodu od
15. listopada i 17. siječnja i između 01. ožujka i 14. lipnja, a što je do sada bilo moguće.

OBAVIJEST KLUBOVIMA ČLANOVIMA SREDIŠTA
NOVSKA!
Na WEB strnici Središta www.ns-novska u izborniku O nama – Obrasci i propisi objavljena su dva
obrasca koje su klubovi dužni popuniti i dostaviti u Središte:
1. Prijava za natjecanje (2015)
2. Dostava podataka
„Prijavu za natjecanje“ – potrebno je popuniti i dostaviti do 17.07.2015.
„Dostava podataka“ – potrebno je popuniti i sa potrebnim dokumentima dostaviti do 1.10.2015.
Oba dokumenta su u Wordu i moguće ih je popuniti u elektroničkom obliku te poslati elektroničkom
poštom na: nogometno.srediste.novska@sk.t-com.hr

