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KLUBOVIMA

Predmet: PRODULJENJE ČLANARINE IGRAČA ZA 2017. GODINU
Svi klubovi dužni su izvršiti produljenje članarine za svoje registrirane igrače za 2017.
godinu.
Upis članarina za sve igrače obavljati će se od 18.01.2017. do 15.02.2017. godine.
Klubovi su dužni Komisiji za registraciju klubova i igrača dostaviti:
1. Popis igrača / ispisan iz comet sustava / u dva primjerka sa ovjerenim potpisom ovlaštene osobe i
pečatom kluba, za sve one igrače za koje žele produžiti članarinu za 2017. godinu.
2. Igrače kojima se ne želi produžiti članarina treba precrtati kemijskom olovkom na spisku, te
dostaviti njihovu sportsku iskaznicu i istupnicu iz kluba.
Uz popis potrebno je priložiti sve sportske iskaznice igrača radi upisa ovjere.
NAPOMENA – ne dostavljati sportske iskaznice u mapama ili PVC ulošcima.
Ispis popisa igrača iz Comet sustava obavlja se na sljedeći način:
- Klubovi / Moj klub / Igrači / kliknuti → Datum rođ. ( da bi najstariji igrač kluba bio prvi na
popisu )
- Sa desne strane u kutu dokument otvoriti u PDF formatu, te ispisati u 2 primjerka.
OBAVIJEST KLUBOVIMA – PRIJELAZNI ROK ZA IGRAČE AMATERE
- Zimski prijelazni rok započinje 18.01.2017. i traje do 28.02.2017. godine.
- Igrač koji želi promijeniti klub a nema istupnicu, obvezan je pisanim putem zatražiti istupnicu i to
preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno, uz potpisanu ovjeru kluba o primitku takvog
zahtjeva u razdoblju od 18.01.2017. do 15.02.2017. godinu.
- Igrači amateri koji se prvi puta registriraju u nogometnoj organizaciji (prva registracija) mogu se
registrirati tijekom cijele natjecateljske godine osim u razdoblju od 01. ožujka do 14. lipnja.
- Igrači tijekom jedne natjecateljske godine mogu biti registrirani za najviše tri kluba, a tijekom
ovog razdoblja igrač ima pravo nastupa na službenim utakmicama samo za dva kluba.
S poštovanjem,
Povjerenik za registracije:
Tamara Stilinović

