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Zurich, 06. svibnja 2013.
(primljeno: 14. 05. 2013.)
Muški međunarodni kalendar utakmica za razdoblje od rujna 2014. do srpnja
2018.
Poštovani gospodine ili gospođo,
Na svojoj sjednici održanoj 20. ožujka 2013. FIFA Izvršni komitet je potvrdio
muški međunarodni kalendar za razdoblje od rujna 2014. do srpnja 2018. (ovi
termini se već mogu naći na FIFA.com – usporedi sa privitkom).
Kao što vam je već poznato, ovaj međunarodni kalendar je sastavljen nakon
opsežnog procesa savjetovanja koji je uključivao predstavnike konfederacija,
liga i klubova. U skladu s time, ovo cirkularno pismo daje pregled glavnih
aspekata kalendara kao i informacija koje ćete trebati da bi shvatili kalendar
prije nego stupi na snagu u rujnu 2014.
Razdoblje: kao što je navedeno ranije, muški međunarodni kalendar će biti na
snazi između rujna 2014. i srpnja 2018. ( tj. do zadnjeg dana FIFA Svjetskog
prvenstva 2018.) Razdoblje je podijeljeno na dva ciklusa, 2014.-2016. i 2016.2018. Svaki ciklus ima devet duplih termina, od kojih svaki odgovara razdoblju
od ponedjeljka do utorka idućeg tjedna. Sve konfederacije – izuzevši UEFA-u –
može iskoristiti dodatni dupli termin koje je na rasporedu u lipnju 2016.
Utakmice: reprezentacije mogu igrati maksimalno dvije međunarodne
utakmice u bilo kojem razdoblju međunarodnih utakmica. Trebaju biti također
najmanje tri dana između dvije utakmice bilo koje reprezentacije. Drugim
riječima, ako reprezentacija igra svoju prvu utakmicu u četvrtak, ne može igrati
sljedeću utakmicu do sljedeće nedjelje. Treba primjetiti da ako se dvije
utakmice reprezentacija ne igraju na teritoriju iste konfederacije, maksimalno
vrijeme letova za reprezentacije između dviju utakmica treba biti pet sati preko
maksimalno dvije vremenske zone.
Ustupanje igrača: igrače treba ustupiti reprezentacijama najkasnije ponedjeljak
ujutro i ustupiti natrag njihovim klubovima najkasnije srijedu ujutro sljedećeg
tjedna ( Primjeti: iznimke se mogu odobriti „udaljenim“ konfederacijama). Za
završno natjecanje, igrači moraju biti ustupljeni reprezentacijama u ponedjeljak
u tjednu koji prethodi tjednu u kojem počinje natjecanje, i biti vraćeni natrag
klubovima najkasnije dan nakon posljednje utakmice njihove reprezentacije na
natjecanju.
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Prijevod: 15.04.2013.(tp)

Završna natjecanja konfederacija: natjecanja koja se održavaju u razdoblju
lipanj-srpanj moraju biti završena do sredine srpnja. Natjecanja koja se
održavaju u razdoblju siječanj-veljača moraju početi što je prije moguće u
siječnju. Nadalje, igrači se mogu natjecati u jednom završnom natjecanju u
godini s nacionalnom A reprezentacijom. Iznimke se, međutim, mogu odobriti
reprezentacijama koje sudjeluju u FIFA Kupu konfederacija.
Dodatno, na istom sastanku 20. ožujka, Izvršni komitet je odobrio dodatke
Aneksu 1 FIFA Pravilniku o statusu i transferu igrača kako bi uskladio te
odredbe s novim načelima međunarodnog kalendara utakmica. Primit ćete
detalje o ovim izmjenama i dopunama u posebnom cirkularnom pismu.
Vjerujemo da smo vam dali sve informacije koje su vam potrebne o novom
međunarodnom kalendaru utakmica za 2014.-18. kako biste mogli pripremiti
svoje nacionalne A reprezentacije za izazove koje slijede.
Ukoliko pak imate bilo kakva pitanja u vezi s međunarodnim kalendarom
utakmica, molimo da bez oklijevanja kontaktirate FIFA-in Sektor natjecanja ili
FIFA-in Sektor pravnih poslova.

Želimo svim vašim ekipama puno uspjeha.
S poštovanjem,
FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION
Jérôme Valcke
glavni tajnik

Kopija : Konfederacije
Privitak: Međunarodni kalendar utakmica 2013-2018

cc: Predsjednik, Izvršni predsjednik, Tajnik, Odjel reprezentacija HNS, Udruga I.
HNL, Udruženje II. HNL , HNS Glasnik
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KOMISIJA ZA MALI NOGOMET
Broj: T.K./68-03/2013.
Zagreb, 04.05.2013.
Komisija za mali nogomet na temelju članaka 17. Pravilnika o radu I.O.
HNS-a i njegovih organa donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenika za natjecanje lige za prvaka Druge HMNL u
natjecateljskoj godini 2012-2013.
1. Povjerenik za natjecanje lige za prvaka Druge HMNL u natjecateljskoj
godini 2012-2013 je Dario Skender iz Osijeka, koji je ujedno i
Povjerenik Prve HMNL.

Predsjednik komisije za mali nogomet
Boris Durlen v.r
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DALMATINSKO PODRUČJE

REGISTRACIJE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE
SPLITSKO-DALMATINSKE

ZAGREBAČKO PODRUČJE

(Sjednica 06.05.2013)

ZAGREBAČKI NOGOMETNI SAVEZ
(Sjednica 14.05.2013)

Registracija ugovora

Brisanje iz registra

NK "RNK SPLIT" SPLIT i igrač Glavaš
Toni zaključili stipendijski ugovor do
30.06.2015.

Brišu se iz registra igrači Čičković
Adam "Špansko" Zagreb jer odlaze na
područje drugog saveza.

(Sjednica 13.05.2013)
(Sjednica 17.05.2013)

Aneksi ugovora

NK "HAŠK" ZAGREB: Dadić Josip , čl.
35/1

NK "HNK HAJDUK Š.D.D." SPLIT i
igrač Jozinović Goran potpisali su
aneks (aneks III br.437) ugovora broj
375 od 26.06.2008 (ugovor o
profesionalnom igranju).

NK "RUDEŠ" ZAGREB: Šegota Lovro ,
Vreto Dominik , Starčević Leon ,
Ferketin Lovro , Weber Marko , čl.
35/1

NOGOMETNI SAVEZ ZADARSKE
ŽUPANIJE

NK "TEKSTILAC-RAVNICE" ZAGREB:
Karadakić Božo , čl. 35/1

(Sjednica 21.05.2013)

NK "GNK DINAMO" ZAGREB:
Varešanović Dal , čl. 12/a4-35/1

Brisanje iz registra
Brišu se iz registra igrači Prgomet
Krešimir "PRIMORAC" Biograd n/m
jer odlaze u inozemstvo.

Brisanje iz registra
Brišu se iz registra igrači Rajković
Sandro "Tekstilac-Ravnice" Zagreb jer
odlaze u inozemstvo.

SLAVONSKO PODRUČJE
(Sjednica 20.05.2013)
NS VINKOVCI

Brisanje iz registra

(Sjednica 14.05.2013)

Brišu se iz registra igrači Knežević
Saša "Šparta-Elektra" Zagreb jer
odlaze u inozemstvo.

Raskidi ugovora
NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI i
igrač Zubak Matias sporazumno
raskinuli ugovor o profesionalnom
igranju broj 4/2013 od 08.02.2013.
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(Sjednica 16.05.2013)
NK "HNK CIBALIA Š.D.D." VINKOVCI:
Akalović Mateo , Tuček Ivo , čl. 35/1
NS NOVA GRADIŠKA
(Sjednica 15.05.2013)
NK "MLADOST C" CERNIK: Mihaljević
Mislav , čl. 35/1

RIJEČKO – ISTARSKO PODRUČJE
NS UMAG
(Sjednica 20.05.2013)
Brisanje iz registra
Brišu se iz registra igrači Alimi Isnik
"Novigrad" Novigrad Istarski jer
odlaze u inozemstvo.

SJEVERNO PODRUČJE
NS LUDBREG
(Sjednica 15.05.2013)
Brisanje iz registra
Brišu se iz registra igrači Lončarek
Suzana "Podravina 02" Ludbreg jer
odlaze u inozemstvo.
Komisija za ovjeru
registracija
klubova i igrača
Robert Uroić s.r.
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