OBAVIJESTI
1. REGISTRACIJE - PRIJELAZNI ROK
SJEDNICA 27.01.2020
Članak
MNK "MNK BJELOVAR", BJELOVAR
Filip Kušenić
37/1
Hrvoje Videc
37/1

BRISANJA IGRAČA
SJEDNICA 23.01.2020
NK "ROVIŠĆE", ROVIŠĆE
Alojzije Matić jer odlazi u inozemstvo.

PRIJELAZNI ROK
Profesionalni igrači mogu prelaziti iz kluba u klub (na temelju istupnice kluba) od 18.siječnja do 15 veljače.
Igrači amateri mogu prelaziti iz kluba u klub (na temelju istupnice kluba) od 18.siječnja do 29.veljače.

Klubovi su dužni ispis istupnice vršiti iz COMET sustava HNS-a, a ISTUPNICA mora
imati broj i datum istupnice.
(Temeljem odluke IO HNS od 15.10.2018.godine nema više prelazaka igrača na vlastiti pismeni zahtjev-recepis u
zimskom prijelaznom roku).
Igrač koji se prvi puta registrira u nogometnoj organizaciji može se registrirati tijekom cijele godine, osim u razdoblju
od 01.svibnja do 14.lipnja.
2.PREREGISTRACIJE
Na temelju Odluke IO NSBBŽ-e od 20.12.2019.g. a sukladno Odluci HNS-a donijeti su kriteriji i način preregistracije
igrača u 2020.g.
-Preregistracija igrača obavlja se putem Comet sustava HNS.
-Za igrače Treće HNL, IV NL, Druge HMNL i igrače klubova županijskog stupnja natjecanja u razdoblju od
18.01.(subota) do 29.02.2020 (subota).
- Fotografije igrača svih uzrasnih kategorija obrisane su u COMET-u.
Klubovi trebaju postaviti nove fotografije u COMET sustav (ne starije od 3 mjeseca) i slika igrača treba biti
na bijeloj pozadini u dresu.
- U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub je obavezan dostaviti:
-

-

- Popis registriranih igrača (nakon unosa fotografije) koje želi preregistrirati, ispisan iz COMET
sustava u dva (2) primjerka i potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje kluba,
- Dosadašnju športsku iskaznicu

NOVA športska iskaznica biti će ispisana na PVC kartici iz COMET sustava s novom fotografijom igrača.
VIDI: HNS COMET –Novosti – Proces provedbe preregistracije u 2020.g.
Sve ostale detalje možete pročitati u Odluci HNS-a, ili dobiti informaciju u tajništvu NSBBŽ.

3. OBRAZAC - KORISNICI COMET SUSTAVA HNS
UPOZORENJE - klubovI su bili dužni do 21.01.2020.g.,dostaviti OBRAZAC o korisnicima Comet sustava u svojim
klubovima. Ostalo je nekoliko klubova koji to nisu učinili, te ih molimo da to učine odmah, kako bi se mogla popuniti
tablica za sve klubove NSBBŽ-e.
Podatke moramo proslijediti administratorima COMET sustava, da isti izvrše promjene, odnosno odobrenje osoba –
korisnika kluba za unos liječničkih pregleda.
DETALJNE INFORMACIJE I UPUTE O LIJEČNIČKIM PREGLEDIMA ZA PROLJETNI DIO SEZONE 2019/20.g,
BITI ĆE OBJAVLJENE U SLIJEDEĆEM GLASILU.
Od natjecateljske godine 2020/21.g. jedino će važiti liječnički pregled unijet od ovlaštene osobe kluba u COMET sustav,
što znači da će svi klubovi ŽNL-a morati obavezno zapisnike pisati u Comet sustavu, te molimo klubove III-ih ŽNL-a da
se za to pripreme.
4. POČETAK NATJECANJA
Planirani početak natjecanja I ŽNL NSBBŽ-a je 15. ožujak, a završetak 07. lipanj 2020. godine.
Planirani početak natjecanja II ŽNL NSBBŽ-a je 15. ožujak, a završetak 07. lipanj 2020. godine.
Planirani početak natjecanja III-e ŽNL jug NSBBŽ-a je 29. ožujak, a završetak 07. lipanj 2020. godine.
Planirani početak natjecanja III-e ŽNL sjever NSBBŽ-a je 12. travanj, a završetak 07. lipanj 2020. godine.
1/4 finale KUP NSBBŽ-a, planiran je za 29. travnja ili 06. svibnja 2020.godine.

DISCIPLINSKI SUDAC

Z A P I S N I K br. 467
sa sjednice održane 28.01.2020. godine
ODLUKA PO POKRENUTOM DISCIPLINSKOM POSTUPKU
1.NK BJELOVAR Bjelovar zbog neopravdanog nenastupanja na utakmicama „PETICA“ DVORANSKO
PRVENSTVA MUK-a, koje je organizirao NSBBŽ-e, iako su prijavili nastup dvije ekipe, čime su zanemarili
preuzete obveze, i čime je počinjen prekršaj iz članka 93. DP –a, kažnjava se temeljem odredbe članka 93.
DP-a novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna.
Poziv na broj: 02 11090
Kazna teče od 28.01.2020.
Uputa o pravnom lijeku:
O ispunjavanju obveze klub je dužan telefaksom obavijestiti Tajništvo NSBBŽ-a radi ukidanja suspenzije.
Obveza je delegata da prije prve slijedeće utakmice izvrši uvid u podmirenje obveze, te to konstatira u
zapisnik o utakmici. Utakmicu pod suspenzijom klub ne može igrati. U slučaju nepodmirenja obveze protiv
kluba će se pokrenuti disciplinski postupak.
■ PROTIV ODLUKA O PREKRŠAJU DISCIPLINSKOG SUCA I DISCIPLINSKE KOMISIJE NEZADOVOLJNA STRANA
MOŽE TEMELJEM ODREDBI ČL. 149. DP-a IZJAVITI ŽALBU KOMISIJI ZA ŽALBE U ROKU OSAM (8) DANA OD
DANA OBJAVE ODLUKE O KAZNI U SLUŽBENOM GLASILU "NOGOMET". ŽALBA SE PODNOSI PISMENO U DVA
(2) PRIMJERKA PUTEM DISCIPLINSKOG TIJELA PRVOG STUPNJA, UZ UPLATU PROPISANE TAKSE.
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

Stranica 2 od 2


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

