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SADRŽAJ
- Odluka o preregistraciji 2020.
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Sukladno članku 44. Statuta, Nogometnog saveza Zadarske županije, Izvršni odbor na 12. telefonskoj
Sjednici održanoj 24. prosinca .2019. godine donio je sljedeću:

ODLUKU
O NAČINU PREREGISTRACIJE I STJECANJA PRAVA
NASTUPA IGRAČA/ČICA NA JAVNIM UTAKMICAMA
Članka 1.
Sukladno članku 44. Statuta donosi se jednoglasna odluka o provođenju Preregistracije igrača u 2020. I to .
A za igračice klubova Prve HMNL u razdoblju od 18.01.20. (subota) do 15.02.20. (subota)
B za igrače/ice klubova 3. HNL i Druge HNLŽ u razdoblju od 18.01.20. (subota) do 29.02.20. (subota)
C za igrače/ice klubova županijskog ranga natjecanja u razdoblju od 18.01.20. (subota) do 29.02.20.
(subota)
Članak 2.
U svrhu obavljanja preregistracije, svaki klub obvezan je dostaviti tijelu nadležnom za registracije
sljedeću dokumentaciju:
A popis registriranih igrača koje želi preregistrirati, ispisan iz COMET ustava, u dva primjerka (jedan
primjerak ostaje tijelu nadležnom za registracije, a drugi se poslije ovjere vraća klubu), koji će sadržavati
sljedeće podatke:
- prezime i ime igrača,
- datum i mjesto rođenja,
- broj dosadašnje registracije,
- članak po kojem je igrač registriran (dosadašnji članak),
- osobni identifikacijski broj (OIB)
Popis u ime kluba potpisuje osoba, ovlaštena zastupati klub.
B dosadašnju športsku iskaznicu,
Novu športsku iskaznicu ispisanu na PVC kartici iz COMET sustava s fotografijom igrača, u formatu osobne
iskaznice, izdaje nadležni ŽNS ili NS. Fotografija treba biti u elektronskom obliku ubačena u COMET sustav
od strane klub, ista treba biti jasna, ne starija od tri mjeseca, a igrač treba biti snimljen u dresu, s lica i
gologlav. Materijali za preregistraciju iz članka 7/a ove Odluke, trebaju biti ispisani iz COMET sustava i
ovjereni
od strane kluba, a za klubove koji nemaju pristup COMET sustavu ili nemaju tehničke mogućnosti za ispis
istih, predviđene radnje će obaviti nadležni ŽNS ili NS. Pisane upute klubovima i ŽNS-ima/NS-ima za
provedbu postupka preregistracije, biti će dostupne u COMET sustavu te na web stranici HNS-a www.hnscff.hr.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 105-12/19
Zadar, 24.12.2019.

SLUŽBENO GLASILO: NSZŽ, UREĐUJE I IZDAJE: NSZŽ

Predsjednik
Reno Sinovčić

