
 

Nogometni klub ______________________ iz ___________________ (dalje: 
Prijavitelj) daje sljedeću 
 

I Z J A V U 
 

1. Prijavitelj se u natjecateljskoj godini 2017/18. prijavljuje  za natjecanje u  1. NL 
Središta Rijeka za:  
a) mlađi pioniri -  pioniri (JEDINSTVENA LIGA NS HNS-a RIJEKA) 
b) kadeti – juniori  ( UKOLIKO SE PRIJAVI DO 14 KLUBOVA – JEDINSTVENA LIGA) 

  
(ZA PRIJAVU ZAOKRUŽITI A, B, ) 

 
U ligama obavezno  igraju momčadi čiji seniori nastupaju u 2. ili 3. HNL 
Klubovi čiji seniori nastupaju na nižim razinama natjecanja mogu se prijaviti 
sa svojim momčadima u navedeno natjecanje samo ako imaju obje 
momčadi ili sve četiri. Odluku o formiranju liga mladeži po prijavama 
donijeti će Međužupanijski nogometni odbor na prijedlog nadležnog 
Povjerenstva. Rok za dostavljanje prijave ovjerene pečatom kluba i 
potpisom ovlaštene osobe je ponedjeljak 20.06.2016. Prijave možete slati 
redovnom ili elektronskom poštom (ns.rijeka@hns-cff.hr). 

 

c) Prijavitelj se obvezuje u potpunosti poštivati sve odredbe Statuta HNS-a, 
Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Disciplinskog pravilnika, Pravilnika 
o registraciji klubova i igrača i ostalih pravilnika HNS-a, kao i propozicija 
natjecanja u kojem sudjeluje. Prijavitelj se osobito obvezuje poštivati sve 
odredbe Poslovnika o radu Arbitražnog suda HNS, priznaje njegovu 
nadležnost u sporovima koji su određeni Statutom HNS i navedenim 
Poslovnikom, te je suglasan s izborom arbitražnog vijeća na način koji je 
propisan Poslovnikom o radu Arbitražnog suda. 

 

d) Klubovi koji se ne prijave do roka iz točke 1 ili nakon prijave odustanu od 
natjecanja za koje su se prijavili, ako nije drugačije određeno Pravilnikom o 
nogometnim natjecanjima HNS, u natjecateljskoj godini 2017/18. igrat će 
na županijskom stupnju natjecanja. 

 

e) Klubovi koji najkasnije do roka za prijavu nisu izvršili svoje obveze iz 
propozicija natjecanja prethodnog prvenstva (plaćanje službenih osoba, 
članarina, novčanih kazni i sl.) neće biti uključeni u novo natjecanje. 

 
 
       Osoba ovlaštena za zastupanje kluba: 
 
       _____________________________
                                        (funkcija) 
 
   (mjesto i datum)              MP             (ime i prezime i potpis) 
 
_____________________________  _____________________________ 
 
 


