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SLUŽBENO GLASILO HNS – SREDIŠTA SJEVER
NATJECATELJSKA 2022./23. GODINA uspjen20

TREĆA NL SKUPINA SJEVER
SENIORI
SADRŽAJ
1. ZAPISNIK SA PLENUMA KLUBOVA
2. RASPORED NATJECANJA TREĆE NL SKUPINA SJEVER
3. PRIJEDLOG KANDIDATA ZA LISTU DELEGATA TREĆE

NL SKUPINA SJEVER

BROJ 328 GODINA VII

27. SRPNJA 2022., VARAŽDIN

ODGOVORNI UREDNIK
IVAN NOVAK

Klasa: ZA
Broj: 26-07/22
Varaždin, 26.07.2022. godine
HNS SREDIŠTE SJEVER
KLUBOVI TREĆE NL SJEVER

PREDMET: Zapisnik sa Plenuma klubova Treće NL – SKUPINA SJEVER

Dana 25.07.2022. godine sa početkom u 18.00 sati u dvorani za sastanke ŽNS Varaždin, održani je Plenum
klubova Treće NL Skupina sjever – SENIORI za natjecateljsku 2022/23. godinu – jesenski dio.
Od 10 predstavnika klubova bilo je prisutno 10 što čini 100% odaziv te su svi zaključci pravovaljani.
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DNEVNI RED usvojeni je jednoglasno bez izmjena i dopuna, a kako slijedi:
1. Uvodni dio – otvaranje Plenuma te utvrđivanje prisutnih predstavnika klubova
2. Sastav Treće NL skupina sjever za natjecateljsku 2022/23. godinu
3. Informacije o sastavu vodstva natjecanja, visina članarina za natjecanje i naknada službenih
osoba
4. Propozicije natjecanja Treće NL skupina sjever – SENIORI
5. Prijedlog početka natjecanja te parovi za prvo kolo jesenskog dijela natjecanja.
6. Ostalo
AD. 1 Tajnik HNS Središte sjever g. Ivan Novak pozdravio je sve prisutne predstavnike klubova te
konstatirao prije navedeni kvorum Plenuma.
AD. 2 Sastav Treće NL skupina sjever koji je verificiran od strane IO HNS, a na temelju propisanih uvjeta /
kriterija za natjecanje u četvrtom stupnju za natjecateljsku 2022/23. godinu je: NK PAPUK Orahovica, NK
PODRAVAC Virje, NK PODRAVINA Ludbreg, NK POLET Sveti Martin na Muri, NK RADNIK KRIŽEVCI Križevci,
NK RUDAR Mursko Središće, NK KOPRIVNICA Koprivnica, NK VARTEKS Varaždin, NK VIROVITICA Virovitica,
NK DINAMO Domašinec. Igrati će se trokružnim sustavom (9 + 9 + 9) 27 kola – jesenski dio 14. kola, a
proljetni 13 kola. Nakon drugog kruga (18. kola) treći krug natjecanja (parovi) formirati će se na temelju
pozicija na tablici.
AD 3 Sastav vodstva natjecanja za natjecateljsku 2022/23. godinu imenovan su od strane IO HNS, a kako
slijedi: Povjerenik za natjecanje: Ivan Novak (Varaždin), Povjerenik za određivanje sudaca: Išam Gadžo
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(Bjelovar), Disciplinski sudac: Slavko Kušćer (Varaždin), Tehnički tajnik: Dino Kramar (Varaždin), Povjerenik
za sigurnost: Dražen Posavec (Varaždin), Komisija za žalbe: Vjekoslav Jaklin-predsjednik i Darko Jambrović
i Slaven Služek članovi. Članarina za natjecanje utvrđena je cjenikom HNS-a, a ona iznosi 10.000,00 HRK
po klubu za natjecateljsku godinu i ona je plativa u dva jednaka anuiteta po 5.000,00 HRK za jesenski i
proljetni dio natjecanja. Visina naknada službenih osoba utvrđena je odlukom IO HNS.
AD 4 S obzirom da Propozicije natjecanja za Treću NL još nisu dobivene od stručnih službi HNS-a
predstavnicima klubova prezentirane su samo informacije koje će sigurno biti propisane Propozicijama, a
to je da posljednje plasirani klub u natjecateljskoj 2022/23. godini obavezno ispada u niži rang natjecanja
te da će svi klubovi sudionici Treće NL od natjecateljske 2023/24. godine morati imati obavezne
propisane mlađe uzrasne kategorije isključivo u 1. NL mladeži HNS Središte sjever. Također je
konstatirano da će klubovi na svoje službene mail adrese dobiti Propozicije natjecanja odmah po primitku
istih od strane ureda HNS-a.
AD 5 Prijedlog početka jesenskog dijela natjecateljske 2022/23. godine je: 1. kolo – 20.08.2022. godine. A
temeljem odabira brojeva predstavnika klubova prema Berger tablici formirani su parovi za 1. kolo, a kako
slijedi: Podravac – Radnik Križevci, Polet – Dinamo Domašnec, Podravina – Koprivnica, Virovitica – Rudar,
Papuk – Varteks. Prijedlog je prihvaćeni bez izmjena i dopuna.
AD 6 Jednoglasno se potvrđuje g. Darko Jambreković (NK RADNIK KRIŽEVCI Križevci) za člana Skupštine
HNS ispred klubova Treće NL.
Zbog ukidanja četvrtog suca na utakmicama Treće NL -e predstavnik NK VARTEKS dao je prijedlog da
dužnost pokazivanja semafora za zamjene preuzme domaći predstavnik kluba, no međutim nakon kratke
rasprave pristupilo se glasanju te većinom (dva predstavnika za ostali protiv) prijedlog nije prihvaćeni te
će zamjene vršiti prvi pomoćni sudac bez pokazivanja semafora.
Prisutnima su se također obratili Povjerenik za određivanje sudaca g. Išam Gadžo koji je iznio plan
komunikacije sa klubovima te Povjerenik za sigurnost g. Dražen Posavec koji je objasnio način i
mogućnosti licenciranja osoba ovlaštenih za sprječavanje nereda na sportskim terenima.
Plenum je završio sa svojim radom u 19.07. sati.

Za točnost:
Tehnički tajnik HNS Središte sjever
Dino Kramar, v.r.

Tajnik HNS Središte sjever
Ivan Novak, v.r.
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➢

Planirani datum seminara za gore navedene kandidate je 11.08.2022. godine, s početkom
u 18.00 sati, u dvorani ŽNS Varaždin. Program seminara biti će poslani kandidatima na
njihove mail adrese.
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