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„Primjena pravila „tri godine“ za sudjelovanje u UEFA Ligi prvakinja
Poštovani,
Kao što znate, sustav licenciranja klubova za sudjelovanje u Uefinim klupskim natjecanjima postoji više od
15 godina. Tijekom tog razdoblja, UEFA Pravilnik o licenciranju i financijskom Fair Play-u (u daljnjem
tekstu: CL&FFP Pravilnik) dao je značajan doprinos profesionalizaciji i održivosti europskih nogometnih
klubova, liga i nacionalnih saveza.
2016. godine, kao odgovor rastu ženskog nogometa i UEFA Lige prvakinja (UWCL), počele su rasprave o
uvođenju sustava licenciranja klubova kao potpora strateškom razvoju ženskog nogometa. Na svojoj
sjednici u Kijevu, 2018. godine Izvršni odbor UEFA-e usvojio je izdanje 2018. CL&FFP-a, koji uključuje i
Dodatak XIII.: Kriteriji za licenciranje za UWCL. Ovi kriteriji stupili su na snagu 1. lipnja 2019. godine, što
znači da europski ženski nogometni klubovi moraju podnijeti molbu za licencu za sudjelovanje u UWCL
u natjecateljskoj 2020/21. godini.
Razvoj ženskog nogometa je jedan od Uefinih strateških prioriteta. Ovaj proces je stalan i
eksponencijalno raste, u velikom dijelu zbog povećanih ulaganja u ženski nogomet. UEFA i njeni savezi
članovi daju potporu klubovima u ovom ključnom nastojanju, što će dugoročno, pomoći
profesionalizaciji i održivosti ženskom nogometa, što su također jedni od glavnih ciljeva Uefinog sustava
licenciranja klubova.
U tom pogledu, primjena pravila tri godine (definiranog Člankom 12 CL&FFP Pravilnika) u prvim
ciklusima licenciranja klubova za UWCL bi stoga mogla ograničavati razvoj i ulaganja u ženski nogomet,
što je upravo suprotno od Uefinog sadašnjeg cilja a što su razvoj i promocija ženskog nogometa.

Prema preporuci i UEFA Komisije za licenciranje klubova i UEFA Komisije za ženski nogomet, Izvršni
odbor UEFA-e je na svojoj sjednici održanoj 4. prosinca 2019. dao suglasnost za uvođenje prijelaznog
razdoblja u odnosu na primjenu Članka 12(2) i (3) UEFA Pravilnika o licenciranju klubova i financijskom
Fair Playu, ekskluzivno za sudjelovanje u UEFA Ligi prvakinja, to to najmanje do natjecateljske 2025./26.
godine.
U stvari to znači da se od tražitelja licence za sudjelovanje u UWCL neće zahtijevati da podnose molbu za
izuzeće od pravila tri godine zbog bilo kojih promjena koje mogu nastati (npr. organizacijsko
restrukturiranje) do svibnja 2022., a u smislu značenja ove odredbe. Tražitelji licence koji budu poduzeli
bilo kakve takve promjene nakon svibnja 2022., mogli bi trebati podnositi zahtjeve za promjenu izuzeća
od pravila tri godine u natjecateljskoj 2025/26. godini.
Ljubazno vas molimo da o ovome obavijestite svoje klubove.
Ukoliko će vam biti potrebne dodatne informacije po ovom pitanju, molimo kontaktirajte Uefin Odjel za
licenciranje klubova na (clublicensing@uefa.ch).
S poštovanjem,
UEFA

Aleš Zavrl
Voditelj licenciranja klubova
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Prijevod (IS), 18.12.2019.
Emailom putem Cirkularnog pisma br. 71 Odjela za licenciranje klubova od 19.12.2019.
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