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Broj:122/2020.

br. 21
NATJECATELJSKA GODINA 2019./2020.

• Klubovima
• Tajniku
• Povjereniku za suđenje
• Disciplinskom sucu

ODLUKE POVJERENIKA NATJECANJA

1. Dana 29.06.2020. godine izvršen je ždrijeb KUP natjecanja za 2019./2020. natjecateljsku godinu.
U polufinalu igraju:
Rakovica: PLITVICE – LIKA 95 (nedjelja,26.07.2020. godine u 17,00 sati);
Otočac: OTOČAC – NEHAJ (nedjelja,26.07.2020. godine u 17,00 sati);
Finalna utakmica igra se u nedjelju.02.08.2020. godine u 17,00 sati, a mjesto igranja (domaćin) je u
mjestu pobjednika prve polufinalne utakmice (Plitvice – Lika 95).
2. Upozoravaju se klubovi da su obvezni izvršiti liječničke preglede igrača. Klub domaćin dužan je
pripremiti sve službe za organizaciju utakmice u skladu s Propozicijama natjecanja i odlukom o Kup
natjecanju (bilten br. 1).
Klubovi su dužni pridržavati se mjera javno zdravstvenih institucija, obzirom na epidemiju
Koronavirusa.

Povjerenik za natjecanje:
Josip Šuper

OBAVIJEST POVJERENIKA ZA REGISTRACIJE

UPUTA ZA REGISTRACIJE I PRAVO NASTUPA IGRAČA
Slijedom stupanja na snagu novog Pravilnika o statusu igrača i registracijama
HNS-a s 15.lipnja 2020.godine te odluka donesenih zbog produženog natjecanja u
2019/20. natjecateljskoj godini, Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača
HNS-a, izdaje sljedeće upute za ispravnu provedbu Pravilnika:
1. 15.lipnja 2020.godine započinje registracijsko razdoblje za igrače
amatere u rangovima 3.HNL i niže, 2.HNLŽ i niže te 2.HMNL i niže
(prve registracije, prijelazi u klubove navedenih rangova, registracije
nepreregistriranih igrača i igrača s recipisom – primjenjuju se
odgovarajući članci Pravilnika za registraciju igrača izvan prijelaznog
roka,odnosno u registracijskom razdoblju za igrače amatere).
2. 15.lipnja do 31.srpnja 2020. traje razdoblje u kojem igrači amateri mogu
zatražiti istupnicu od kluba putem pošte (recipis), sukladno uvjetima iz
Pravilnika
3. 27.srpnja 2020. započinje ljetni prijelazni rok i traje za sve rangove do
19.listopada 2020. (ponedjeljak)
4. Igrači registrirani od 15. 06. 2020. pa do završetka natjecanja 1.HNL,
1.HNLŽ i 1.HMNL u natjecateljskoj godini 2019/20 stječu pravo nastupa
za svoje klubove nakon završetka tog natjecanja.
5. Igrači registrirani za klubove nakon 15.lipnja 2020. nemaju pravo nastupa za
klubove u eventualnim kvalifikacijama za popunu 2.HNL,3.HNL i
međužupanijskih liga za natjecateljsku godinu 2020/21.
6. Igrači registrirani za klubove nakon 15.lipnja 2020. imaju pravo
nastupa za klubove u završnicama županijskih kup natjecanja
natjecateljske godine 2019/20.

Povjerenik za registracije:
Tamara Stilinović

