Primatelj:
Klub:

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d. U
POŠTANSKOM UREDU
43000 BJELOVAR

Adresa:
Mjesto:

OBAVIJESTI
1. REGISTRACIJE
SJEDNICA 29.01.2018

Članak

SJEDNICA 29.01.2018

David Krmela (Hajduk H. Hercegovac)

25-36/2

Josip Kozić, jer odlazi u inozemstvo.

SJEDNICA 30.01.2018

Članak

NK "GORDOWA" VELIKI GRĐEVAC

NK "BJELOVAR" BJELOVAR

NK "HAJDUK H." HERCEGOVAC

NK "MLADOST" ŽDRALOVI
Jan Pokos, jer odlazi na područje drugog saveza.

Kristijan Brekalo (Zdenka 91 Veliki Zdenci) 25-36/2

SJEDNICA 30.01.2018

Hrvoje Juriša (Bilogora 91 Grubišno Polje) 36/2

NK "DAPCI" DAPCI

NK "KAMEN" SIRAČ

Nikola Srdović, jer odlazi na područje drugog saveza.

Josip Beljan (Zdenka 91 Veliki Zdenci)

25-36/2

Goran Stanić, jer odlazi na područje drugog saveza.

Nikola Marjanović (Ribar K. Končanica)

25-36/2

Martin Josipović, jer odlazi na područje drugog saveza.
Danijel Palić, jer odlazi na područje drugog saveza.

BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 25.01.2018
NK "TOMISLAV B." BEREK
Dejan Stanković, jer odlazi u inozemstvo.

Željko Palić, jer odlazi na područje drugog saveza.
SJEDNICA 31.01.2018
NK "BILO" VELIKA PISANICA
Dominik Bućaj, jer odlazi u inozemstvo.
Leon Bućaj, jer odlazi u inozemstvo.
Samuel Bućaj, jer odlazi u inozemstvo.

Prijelazni period i mogućnost registriranja igrača je započeo 18.01.2018. godine i trajati će do 28. veljače
2018. godine. Prijelazni period za registraciju igrača preko preporučene pošte ( RECIPIS ) je završio, odnosno prošao
je rok do kada je igrač bio obavezan poslati zahtjev za izdavanjem istupnice klubu u kojem se trenutno nalazi.
Napomena:
Zahtjev za izdavanje istupnice ispunjava i isključivo vlastoručno potpisuje igrač koji traži istupnicu putem
preporučene pošte u dva primjerka. Jedan primjerak igrač šalje preporučenom poštom na službenu adresu kluba iz
kojeg traži istupnicu, a drugi primjerak uz odrezak preporuke dostavlja klubu za koji se želi registrirati, te klub na
temelju toga u Savezu može registrirati igrača.
PREREGISTRACIJA IGRAČA
Skok:
Filip Marušić, Mario Vrban, Ante Stari, Miroslav Maček, Jurica Šepoval, Mario Martinjak, Josip Laber, Ivan
Stanković, Kristijan Pavličić, Čl.36/2
Tomislav Štimac, Tomislav Barić, Čl.36/1
Dario Lončarić, Zoran Srebrenović, Tomislav Kolić, Tomislav Grgić, Hrvoje Mirosavljević, Čl.34/2
Hrvoje Lončar, Marin Komušanac, Alen Konjević, Čl.34/1
Dejan Golub, Slavko Samec, Filip Crnčić, Mario Kolar, Čl.37/8
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Dišnik:
Mario Bajs, Željko Vnučec, Nikola Galić, Dorijan Benčak, Saša Čajsa, Aleksandar Grbić, Mile Grgić, Eugen
Premužić, Čl.36/2
Filip Štefičić, Filip Martinić, Čl.36/1
Neven Kapan, Miroslav Grbić, Jasmin Kapan, Kristijan Donć, Damir Košutić, Dario Vukmanović, Danijel
Papić, Vedran Rihter, Čl.35/1
Ivan Benčak, Marko Benčak, Marinko Aščić, Čl.34/2
Dejan Blagojevski, Matej Vnučec, Miron Kunješić, Čl.37/8
Danijel Vrban, Čl.25-36/2
Dejan Jurkić, Čl.35/8
Ljuban Rosić, Mateo Poljak, Ivica Majurec, Čl.37/1
Ribar K.I.:
Božidar Vončina, Ivan Rebrović, Čl.36/2
Hrvoje Trputac, Ivan Mihalić, Goran Butković, Čl.36/1
Domagoj Ribić, Franjo Rich, Čl.34/2
Mihael Trputac, Čl.35/1
Branimir Ignjatović, Čl.34/1
Tomislav Koprić, Matija Grgić, Ivan Sohor, Jurica Jovanović, Anto Andrić, Čl.37/8
Robert Ribić, Antonio Palijan, Čl.22-34/2
Ivan Butković, Valentino Palijan, Čl.35/8
Davor Stankić, Čl.25-37/8
PREREGISTRACIJA
Preregistracija igrača obavlja se putem COMET sustava HNS.
Rokovi za preregistraciju igrača:
• Za igrače klubova Prve i Druge HNL, Prve HNLŽ i Prve HMNL u razdoblju od 18.01. (četvrtak) do 15.02.2018.
(četvrtak)
• Za igrače Treće HNL, Četvrte nogometne lige, Druge HNLŽ, Druge HMNL i za igrače klubova županijskog
stupnja natjecanja u razdoblju od 18.01. (četvrtak) do 28.02.2018. (srijeda).
Preregistracije se ne obavljaju za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanje preregistracije, s tim što za
te registracije igrača mlađih od 18 godina mora biti nova fotografija.
Svi igrači koji do utvrđenog roka ostanu nepreregistrirani automatski prestaju biti registrirani članovi kluba i
postaju slobodni igrači.
U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub je obvezan dostaviti:
• Popis registriranih igrača koje želi preregistrirati ispisan iz COMET sustava u dva primjerka
• Dosadašnju športsku iskaznicu svakog igrača koji se preregistrira
NAPOMENA: Prijave za preregistraciju svakog pojedinačnog igrača NIJE POTREBNO dostaviti.
Fotografije igrača rođenih 1999. godine i mlađih obrisane su u COMET-u dana 12.01.2018. godine pa za te
igrače klubovi trebaju postaviti nove fotografije u COMET sustav (ne starije od 6 mjeseci), dok fotografije igrača
rođenih 1998. i starijih neće biti potrebno mijenjati.
Klubovi već danas mogu unositi fotografije igrača u sustav. Način unosa objašnjen je u gornjem lijevom dijelu
COMET sustava pod NOVOSTI – unos fotografija igrača. Pozivamo klubove da počnu unositi slike igrača što je prije
moguće kako bi na vrijeme mogli izvršiti preregistraciju igrača.
Pozivaju se svi koji ne žele sami unositi slike igrača i vršiti preregistraciju igrača kroz sustav neka se jave u
Ured saveza kako bi se regulirao način provedbe preregistracije.
Pisane upute vezano na postavljanje slika u COMET sustav i provedbu postupka preregistracije dostupne su u
COMET sustavu ( gornji lijevi dio pod novosti ) i na Internet stranici NSBBŽ-a.
Također se pozivaju svi koji imaju bilo kakvih nejasnoća u vezi registracije i preregistracije kao i samog rada u
sustavu neka se jave u Ured saveza.
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2. UPOZORENJE SVIMA
Upozoravaju se svi klubovi i službene osobe s prostora Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji nisu izvršili
plaćanje disciplinskih kazni i ostalih obveza prema Savezu neka to učine u što kraćem roku jer će protiv njih biti
pokrenuta disciplinska mjera suspenzije do izvršenja obveze plaćanja.

ISTUPNICA - NOVOST
Svim klubovima je omogućeno ispisivanje ISTUPNICE igrača direktno iz COMET sustava. Potrebno je pronaći
željenog igrača i pod aktivnim registracijama u donjem lijevom kutu pritisnuti Istupnica. Sustav će automatski ispuniti
sve potrebne podatke igrača te je potrebno samo ovjeriti istupnicu i predati je igraču.

3. POČETAK NATJECANJA
Planirani početak natjecanja I ŽNL NSBBŽ-a je 11. ožujak 2018. godine, a završetak 03. lipanj 2018. godine.
Planirani početak natjecanja II-ih i III-e jug ŽNL NSBBŽ-a je 08. travanj, a završetak 03. lipanj 2018. godine.
Planirani početak natjecanja III-e ŽNL sjever NSBBŽ-a je 25. ožujak, a završetak 03. lipanj 2018. godine.

4. PLENUM KLUBOVA
Plenum klubova ŽNL-a planira se održati krajem veljače 2018. godine. O mjestu i točnom terminu
održavanja Plenuma klubovi će biti pravovremeno obaviješteni.
5. NASTAVAK KUP NATJECANJA
Planirani nastavak KUP natjecanja NSBBŽ-a je: ¼ finale 01. i 02. svibnja 2018. godine, ½ finale 15. i 16. svibnja
2018. godine i FINALE 09. lipnja 2018. godine.
6. SEMINAR DELEGATA
Seminar svih delegata sa prostora NSBBŽ-a održat će se 23. veljače 2017. godine. O mjestu i satnici održavanja
seminara delegati će biti pravovremeno obaviješteni.
7. NATJECANJE VETERANA
Pozivamo sve zainteresirane veteranske momčadi koje se žele u proljetnom dijelu uključiti u Županijsku ligu
veterana da se jave u Savez radi formiranja lige najkasnije do 09. veljače 2018. godine. Početak prvenstva se planira u
4. mjesecu 2018. godine.
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8. HNS - OBAVIJEST
Obavještavaju se svi klubovi s prostora NSBBŽ-a da temeljem Odluke HNS-a o načinu odobravanja i kriterijima
dodjele financijske pomoći sve zahtjeve za financijskom pomoći koje traže od HNS-a od sada više ne dostavljaju
direktno u HNS, nego preko NSBBŽ-a jer se u protivnome neće razmatrati.

9. TEČAJ ZA NOVE NOGOMETNE SUCE
Zbor nogometnih sudaca NSBBŽ-a poziva sve zainteresirane na tečaj za nogometne suce. Tečaj bi bio
organiziran u veljači 2018. godine. Uvjeti za kandidate-kinje su da nisu mlađi od 15 i stariji od 40 godina i da su fizički i
psihički spremni za obavljanje sudačkog poziva.
Za kandidate je tečaj besplatan.
Pozivamo sve mlade djevojke i dječake na ovu vrlo izazovnu dužnost te posebno apeliramo na Nogometne
klubove – škole nogometa da animiraju igrače i da se jave na tečaj.
Sve informacije možete pronaći na internetskim stranicama NSBBŽ-a ( www.nsbbz.hr ) ili se obratite Tajniku
zbora nogometnih sudaca NSBBŽ-a g. I. Gadžo 091- 512 – 09 - 35 ili u ured NSBBŽ g.

Športski Vas pozdravljamo!

10. ZBOR NOGOMETNIH TRENERA
Pozivaju se svi nogometni treneri s područja NSBBŽ-a na redovni seminar trenera koji se planira
održati 12. veljače 2018. godine. Točno mjesto i vrijeme održavanja seminara biti će objavljeno naknadno.
Predavač na seminaru će biti regionalni instruktor g. Sergej Milivojević a za sve sudionike seminar će biti
besplatan.
Napominjemo kako je došlo do promjena u licenciranju trenera. Naime, kako bi se trener mogao licencirati za neki
klub trebati će skupiti određeni broj bodova, a koji ovisi u rangu ( stupnju ) kluba za koji se želi licencirati i o trenerskoj
naobrazbi koju posjeduje. To znači da oni treneri koji se žele licencirati za klubove županijskih nogometnih liga u
trogodišnjem razdoblju moraju sudjelovati na redovnim seminarima na županiji kako bi sakupili dovoljan broj bodova i
na taj način osvježili svoje licence. Treneri koji se žele licencirati za klubove u višim stupnjevima natjecanja trebati će
skupiti više bodova, odnosno trebati će sudjelovati i na seminarima na županiji, regiji i HNS-a.

Izdavač:
Nogometni savez BBŽ
Adresa:
Trg Eugena Kvaternika 13
Mjesto:
43000 Bjelovar
IBAN:
HR2524020061100004410 Matični broj: 00977632 OIB: 19102521177
Povjerenik za natjecanje:
Žarko Čanađija
Povjerenik za suđenje:
Išam Gadžo
Povjerenik za natjecanje mlađih uzrasta:
Ivan Ščrbačić
Instruktor NSBBŽ:
Ivan Bedi
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℡
043/ 212-586

043/ 212-589
TAJNIK
098/ 239-608
E-mail adresa: nogometni-savez@bj.t-com.hr
099/ 222-96-90
 098/982-75-59 091 / 512 – 09 – 35
 098/ 982-76-99
 098/ 983-13-99

