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Broj: 01/2021.
-

KLUBOVI II ŽNL ĐAKOVO

-

KLUBOVI LIGE NS ĐAKOVO

Poštovani,
Obraćam Vam se vezano za Odluku Vlade Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite RH te
Hrvatskog nogometnog saveza.
Kako ste već sigurno informirani kroz medije samo ću kratko prenijeti najvažnije odluke koje se
tiču nogometnih natjecanja:
- Od dana 27.studenog 2020 godine (petak) u 24,00 sati obustavljena su sva nogometna natjecanja
na prostoru Republike Hrvatske izuzev natjecanja HT Prve lige seniora , Druge HNL, Prve
Hrvatske ženske nogometne lige seniorke, Prve malonogometne lige seniori, te se obustavljaju sve
dalje aktivnosti klubova kao što su odigravanje kup, prvenstvenih i trening utakmica, treninzi na
otvorenom i zatvorenom prostoru.
Vezano za naprijed navedeno nemamo još informacije vezano za aktivnosti klubova Treće HNL i
nižih stupnjeva natjecanja.
Posljednja informacija od 08.01.2021.godine koju je izdao Stožer civilne zaštite RH kaže kako se
sve mjere koje su na snazi produžuju.
Hrvatski nogometni savez je uputio zamolbu prema Ministarstvu prosvjete i športa gdje se moli
da Stožer dopusti rad na otvorenome (treniranje) i odigravanje utakmica.
Vezano za klubove MŽNL i nižih rangova natjecanja za očekivati je da bi popuštanje mjera
nastupilo sa 01.02.2021.godine te bi se klubovi tih rangova uključili u trenažne procese.
Ukoliko stigne pozitivan odgovor planirani početak natjecanja II ŽNL Đakovo bi bio
06/07.03.2021.godine, dok bi natjecanje Lige NS Đakovo započelo 21.03.2021 (u prilogu Vam
šaljem prijedloge kalendara natjecanja).
Ovu su informacije koje su nam trenutno dostupne i koje Vam prenosim, a čim se nešto promjeni
odmah Vam javljam.
Poštovani, Vama u klubovima želim sve najbolje i u nadi boljih vremena srdačno vas
pozdravljam.
Uz športski pozdrav,
Povjerenik za natjecanje:
Zdravko Ivić

