NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK
KRALJA ZVONIMIRA 5
OSIJEK

Broj: 04-2017
Datum: 02.11.2017.
Zapisnik sa sjednice Povjerenika za natjecanje II ŽNL Osijek Željka Bela održane
02.11.2017. godine.
1. Rješavanje žalbe NK“ERDUT“ i registracija ponovljene utakmice 1 kola II ŽNL „A“
ERDUT – VIŠNJEVAC II
2. Registracija ponovljene utakmice 2 kola II ŽNL „B“ ČEPIN II - ŠUBIĆ
3. Određivanje termina odigravanja utakmice 1 kola BRIJEST – ELEKTRA
4. Određivanje termina prekinute utakmice 8 kola DUNAV – VIŠNJEVAC II
5. Odluka o terminu odigravanja utakmica 9 kola II ŽNL SKUPINA „A“
6. Različito
Ad.1/
Povjerenik za natjecanje na temelju upućene žalbe NK“ERDUT“ na registraciju
ponovljene utakmice 1 kola II ŽNL skupina „A“ , koja je završila rezultatom 0 : 1
donosi slijedeću :
O D L U K U:
Odigrana utakmica NK“ERDUT“ – NK“VIŠNJEVAC II“ temeljem članka 76 stavak 5
Pravilnika o nogometnim natjecanjima registrira se rezultatom 3 : 0 u korist
NK“ERDUT“ zbog toga što je u momčadi NK“VIŠNJEVAC II“ nastupio igrač koji ne
ispunjava uvjete iz Propozicija navedenog natjecanja.
Ad/2
Ponovljena utakmica II ŽNL skupina „B“ NK“ČEPIN II“ – NK“ŠUBIĆ“ registrira se
temeljem članka 56 Pravilnika o nogometnim natjecanjima rezultato 3 : 0 u korist
NK“ŠUBIĆ“ zbog toga što momčad NK“ČEPIN II“ nije stigla na odigravanje utakmice
zbog nedovoljnog broja igrača.
Ad/3
Neodigrana utakmica 1 kola NK“BRIJEST“ – NK“ELEKTRA“ odigrati će se dana
02.11.2017.godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati.
Ad/4
Prekinuta utakmica 8 kola II ŽNL skupina „A“ DUNAV – VIŠNJEVAC II igra se u
NEDJELJU 05.11.2017 godine s početkom u 14,00 sati.

Ad.5/

Povjereniki za natjecanje , a na temelju zahtjeva klubova II ŽNL skupina
„A“, a u cilju regularnosti natjecanja donosi slijedeću:
ODLUKU
Sve utakmice 9 kola II ŽNL skupina „A“ odigrati će se dana 12.11.2017 godine s
početkom u 14,00 sati, a ne kako je po rasporedu 04/05.11.2017 godine.
Razlog zbog prolongiranja utakmica 9 kola za tjedan dana je odigravanje prekinute
utakmice DUNAV – VIŠNJEVAC II.
Na sve odluke Povjerenika za natjecanje II ŽNL Osijek može se podnijeti žalba Komisiji
za žalbe Županijskog nogometnog saveza Osječko Baranjske županije u roku od 8
(osam) dana po primitku zapisnika uz uplatu propisane takse u iznosu od 2.000,00 kuna
na žiro račun NS Osijek 2500009-1102009417.
Uz športski pozdrav,
Povjerenik za natjecanje:
Željko Bel,prof.

