
PRIJAVA ZA NATJECANJE ŽNS DN 

MLAĐIH UZRASNIH KATEGORIJA ZA SEZONU 2020/2021

Odlukom  IO ŽNS DN na sastanku održanom  31. 07. 2020. natjecanje za mlađe uzrasne 
kategorije u sezoni 2020/2021 planirano je organizirati u pet uzrasnih kategorija i to:

1. U-8   prednacjetatelji  dječaci rođeni   1.1. 2012. i mlađi

2.  U-10 početnici  dječaci rođeni 1.1.2010. i mlađi

3.  U-12 mlađi pioniri dječaci rođeni 1.1.2008. i mlađi

4.  U-14 stariji pioniri/mlađi kadeti  dječaci rođeni 1.1.2006. i mlađi

5. U-17 juniori rođeni  1.1.2003. i mlađi (plus tri irgača rođena 2002. godine)

Pozivaju se klubovi sukladno obvezama iz natjecanja za pojedeni rang

- 3.HNL JUG za kategorije koje nisu uključene u natjecanje HNS SREDIŠTE SPLIT
- 1.ŽNL
- 2.ŽNL (koji imaju organizirani rad s mlađim uzrastima)
- Škole nogometa, Nogometne akademije i sl

 da do 31.08.2020.izvrše prijave po uzrasnim kategorijama kako bi se ovisno o broju 
prijava navrijeme organizirao početak natjecanja.

Prijave dostaviti izravno e-mailom povjereniku natjecanja ili u tajništvo saveza.               
U prijavi točno navesti koja kategorija i koliko ekipa se prijavljuje.                                 
Također molim vas da dostavite točnu e-mail adresu kluba ime i prezime odgovorne ili 
kontakt osobe za mlađe uzraste  i broj mobitela. 

Kategorije U-14 i U-17 igraju jedistvenu ŽNL

Organizacija natjecanja za kategoriju U-8, U-10, i U-12 ovisno o broju prijava biti će po 
grupama te na kraju završno razigravanje za prvaka ŽNS DN

Početak natjecanja za mlađe kategorije je drugi ili treći vikend u rujnu  (12/13 ili 19/20) 
tj. početkom školske godine kako bi se izbjegla  kasna jesen i problemi s lošim 
vremenskim uvjetima.

Za eventualne upite obratite se u taništvom saveza ili meni osobno                                                   
mob. 091 52 86 784  e mail miho.arbulic@gmail.com 

 S obzirom na epidemiološku situaciju (Covid 19) konačna odluka o natjecanju biti će 
donešena na sastanku  IO ŽNS DN koji je planiran početkom rujna.

                                            Povjerenik za ml. uzraste ŽNS DN             Miho Arbulić

mailto:miho.arbulic@gmail.com



