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Cirkularno pismo br. 17
KLUBOVI TREĆE HNL - svima
Telefaksom
HNS Glasnik
Poziv na sudjelovanje u postupku licenciranja za Drugu HNL za
natjecateljsku 2008/09. godinu
Poštovani,
Sukladno Pravilniku o licenciranju klubova HNS (HNS Glasnik 37/2007 od
16.08.2007.) pozivamo vas na sudjelovanje u postupku licenciranja za
Drugu HNL za natjecateljsku 2008/09. godinu.
Ukoliko prema sportskom rezultatu imate mogućnost u predstojećoj
natjecateljskoj godini sudjelovati u natjecanju Druge HNL, podsjećamo
vas da klub pored ostvarenog sportskog rezultata mora obvezno imati i
licencu za ovo natjecanje.
Pored ove obveze propisane Pravilnikom o licenciranju HNS, preporučamo
vam da se i bez obzira na vaš sportski rezultat ili vaša očekivanja i planove
za natjecateljsku 2008/09. godinu aktivno uključite u postupak
licenciranja. To će biti priprema za buduće cikluse licenciranja i prilika za
poboljšanje kvalitete poslovanja vašeg kluba, posebno što će licenca za
Treću HNL biti uvjet za natjecanje u Trećoj HNL od natjecateljske
2009./2010. godine.
Rok za podnošenje Molbe za licencu za Drugu HNL za natjecateljsku
2008/09. godinu i propisane dokumentacije su:

15. veljače 2008.
15. ožujka 2008. (financijska dokumentacija)
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Ukoliko želite primiti Dokumentaciju za klubove, kako bi se mogli upoznati
sa kriterijima i zahtjevima Pravilnika o licenciranju, te se mogli što
bolje pripremiti za predstojeći ciklus licenciranja molimo vas da ispunite
obrazac u privitku najkasnije do 10. siječnja 2008. godine i pošaljete nam
na broj telefaksa 01 2441 501. Odmah po primitku vaše prijave u
najkraćem roku dobiti ćete vaš primjerak Dokumentacije. Ukoliko do
navedenog roka nam ne vratite ispunjeni obrazac, predmnijevati ćemo da ste
odustali od kandidature za ulazak u Drugu HNL natj. 2008./09. godine.
Odjel za licenciranje HNS priprema seminar o licenciranju za klubove Treće
lige tijekom siječnja 2008., kako bi vam omogućio što bolju pripremu i
rezultate u sljedećem postupku licenciranja, pa vas također molimo da na
obrascu za prijavu za dokumentaciju zaokružite da li želite sudjelovati na
Seminaru. Sve daljnje obavijesti o seminaru poslati ćemo vam
pravovremeno.
Uz sportski pozdrav,

Rukovoditelj licenciranja

Glavni tajnik

Ivančica Sudac

Zorislav Srebrić, s.r.

Privitak: Obrazac
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Prijava za primitak
Dokumentacije za licenciranje za natjecateljsku
godinu 2008/09.
Nogometni Klub

Adresa:

Interes za sudjelovanje na seminaru o
licenciranju klubova za natjecateljsku
godinu 2008/09.
Želimo sudjelovati na Seminaru

DA

NE

Rok za prijavu:

četvrtak, 10. siječnja 2008.
na telefaks: 01 24 41 501

POPUNITI ČITKO, TISKANIM SLOVIMA

POTPIS
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