OBAVIJESTI
1. REGISTRACIJE
BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 14.01.2019
NK "BJELOVAR", BJELOVAR
Stefan Lebović jer odlazi u inozemstvo.

Prijelazni rok za registraciju igrača počinje 18.01.2019. godine i trajati će do 28. veljače 2019.
godine dok je tada moguće registrirati samo igrače kojima je to prva registracija.
Napomena: Ukinut je prijelaz igrača iz kluba u klub preko recipisa ( preporučene pošte )!
2. OBAVIJEST KLUBOVIMA
Obavještavaju se svi klubovi sa prostora Bjelovarsko-bilogorske županije da su dužni produžiti članarine igrača za 2019.
godinu. Isto mogu učiniti u Uredu NSBBŽ-a od 14.01.2019. godine do početka proljetnog dijela natjecanja i to na dva
načina.
1. način je da se ispuni obrazac koji se može naći na internetskim stranicama sa svim traženim podacima (
ime i prezime, datum rođenja, i registracijski broj svakog igrača ponaosob ) i dostavi u savez s iskaznicama igrača.
2. način je da se iz COMET sustava „izvuče“ popis svih igrača u klubu ili po uzrastima ( popis igrača možete
naći u COMET sustavu pod Izvješća / klubovi i igrači / dobna kategorija / kartica kluba + popis igrača ), te precrtati
igrače kojima klub ne želi produžiti članarinu i tako ispunjene popise sa iskaznicama dostaviti u Savez.

3. 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.

4. KLUBOVIMA I ŽNL – Obavijest
Obavještavaju se svi klubovi I ŽNL kako u Uredu saveza mogu podići medije sa snimljenim prvenstvenim utakmicama I
ŽNL u polusezoni jesen 2018/2019 od ponedjeljka 14. siječnja 2019. godine.

5. POČETAK NATJECANJA
Planirani početak natjecanja I ŽNL NSBBŽ-a je 16./17. ožujak, a završetak 09. lipanj 2018. godine.
Planirani početak natjecanja II-ih i III-e jug ŽNL NSBBŽ-a je 06/07. travanj, a završetak 02. lipanj 2019. godine.
Planirani početak natjecanja III-e ŽNL sjever NSBBŽ-a je 28. travanj, a završetak 02. lipanj 2019. godine.
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6. NASTAVAK KUP NATJECANJA
Planirani nastavak KUP natjecanja NSBBŽ-a je: ¼ finale 01. svibnja 2019. godine, ½ finale 22. svibnja 2019. godine i
FINALE 05. lipnja 2019. godine.

7. PLENUM KLUBOVA
Plenum klubova ŽNL-a planira se održati krajem veljače ili početkom ožujka 2019. godine. O mjestu i točnom terminu
održavanja Plenuma klubovi će biti pravovremeno obaviješteni. Pozivaju se zainteresirani klubovi ŽNL-a za organizaciju
PLENUMA klubova za polusezonu proljeće 2018/19, da se jave u Ured saveza radi dogovora oko provedbe istog
najkasnije do 30.siječnja 2019. godine.

8. SEMINAR DELEGATA
Seminar svih delegata sa prostora NSBBŽ-a planira se održati 04. ožujka 2019. godine. O mjestu i satnici održavanja
seminara delegati će biti pravovremeno obaviješteni. Pozivaju se zainteresirani delegati za organizaciju Seminara
delegata za polusezonu proljeće 2018/19, da se jave u Ured saveza radi dogovora oko provedbe istog najkasnije do 30.
siječnja 2019. godine.

9. ŠPORTSKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Na zamolbu Tajnika Športske zajednice obavještavamo sve zainteresirane klubove kako je Športska zajednica
BBŽ-a i ove godine raspisala natječaje za najbolje športaše, športašice, športske djelatnike, najbolje momčadi i dr., a
uvjete natječaja kao i pripadajuću dokumentaciju možete pronaći na internetskim stranicama NSBBŽ-a. Prijave se
zaprimaju do 20. siječnja 2019. godine u Športsku zajednicu BBŽ-a.
Također, na zamolbu Tajnika Športske zajednice obavještavamo sve klubove III HNL, IV NL BJ-KC-VT i I ŽNL
kako je Športska zajednica BBŽ-a i ove godine raspisala natječaje za SUFINANCIRANJE programa javnih potreba u
sportu Bjelovarsko-bilogorske županije u 2019. godini i sportske priredbe za participiranje u programu javnih potreba
u sportu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu. Uvjete natječaja kao i pripadajuću dokumentaciju možete
pronaći na internetskim stranicama NSBBŽ-a. Prijave se zaprimaju do 20. siječnja 2019. godine u Športsku zajednicu
BBŽ-a.
Natječaji se nalaze na internetskim stranicama NSBBŽ-a i Športske zajednice.

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:
Nikola Marinčić
Povjerenik za natjecanje mlađih uzrasta i v.d. Instruktor:
Igor Blagojević
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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 / 373 - 024
 099 / 476-45-95

