
Poštovani suradnici, 

 

dana 06.11.2020. godine, na temelju čl. 19. Pravilnika o nogometnim natjecanjima Hrvatskog  

nogometnog saveza donio sam slijedeću : 
 

O  D  L  U  K  U 
 

Odgađaju se utakmice: 
 

- 11.kola III HNL zapad NK Rovinj - NK Pazinka-Pazin, koja se trebala igrati u subotu 

07.11.2020. u 14,00 sati. Utakmice će se odigrati u srijedu 18.11.2020. u 14.00 sati u 

Rovinju. 
 

- 9. kola III HNL zapad NK Naprijed - NK Pazinka-Pazin, koja se trebala igrati u 

utorak 10.11.2020. u 14,00 sati. Termin odigravanja utakmice bit će određen naknadno. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

NK Pazinka-Pazin dostavio je dana 06.11.2020. obavijest da je kod dvojice igrača potvrđena 

zaraza korona virusom te još 6 igrača seniorske momčadi imaju epidemiološki mjere 

samoizolacije (do 11.11.2020.). Sve to potkrijepili su potvrdom o samoizolaciji koju je 

potpisao dr. medicine Matej Lakošeljac. 
 

Zbog toga NK Pazinka-Pazin nije u mogućnosti nastaviti redovito natjecanje i traži odgodu 

utakmice 11. kola III.HNL zapad NK Rovinj - NK Pazinka-Pazin koja se trebala igrati u 

subotu 07.11.2020. i utakmice 9. kola NK Naprijed - NK Pazinka-Pazin koja se trebala igrati 

u subotu 10.11.2020. 
 

Sukladno propisima HNS-a i odluci Natjecateljske komisije HNS-a sa sjednice održane 

06.08.2020.g. kojom je dao ovlaštenje Povjerenicima natjecanja za odgodom pojedine 

utakmice u slučaju da u samoizolaciji bude šest ili više igrača istog kluba, na osnovi zahtjeva 

NK Pazinka-Pazin donijeta je odluka o odgodi utakmice. 
 

Prema odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Propozicijama natjecanja 

odgođene utakmice moraju se odigrati u prvom mogućem terminu, pa je stoga i donijeta 

odluka o odigravanju utakmica kako je gore navedeno. 
 

Odluku dostavljam klubovima, službenim osobama, matičnim savezima oba kluba, medijima 

koji prate natjecanje i najbližim suradnicima, a bit će objavljena na WEB stranici Središta 

Rijeka. 

 

Sportski pozdrav, 

 

Labin, 06.11.2020. u 19,00                                                        Povjerenik natjecanja 

                                                                                                       Robi Fonović, v.r. 

 

 


