
 

  

  

Broj:61-2021/JB 

Dubrovnik,12.06.2021. 
 
Predmet: Izvješće o održanim selekcijskim utakmicama za pionire U-13 ( igrači rođeni 
2008.g. ) i mlađi pioniri U-12 ( igrači rođeni 2009.g. ) za područje NC Dubrovnik-Župa 
dubrovačka-Konavle 
 
Na temelju plana i programa rada Instruktorske službe ŽNSDN za 2021.godinu,Jozo 
Bebić,instruktor ŽNSDN i Frane Lojić,v.d.koordinator NC M-O-P,u suradnji sa voditeljima 
škola nogometa i trenerima mlađih uzrasnih kategorija iz klubova sa područja NC Dubrovnik-
Župa dubrovačka-Konavle organizirali su selektivne utakmice za pionire U-13 ( igrači rođeni 
2008.g. ). i mlađe pionire U-12 ( igrači rođeni 2009.g. ). 
 
Selektivne utakmice su se odigrale u subotu,12.lipnja 2021.g. u Dubrovniku na igralištu s 
umjetnom travom u Gospinu polju sa početkom u 09.00 sati i 10.30 sati. 
  
Na ovu selektivnu aktivnost su bili pozvani talentirani dječaci iz svih klubova sa područja NC 
D-Žd-K. Pozivu se je odazvalo 41  igrač i 7 trenera. 
 
Pioniri U-13 ( igrači rođeni 2008.g. ) bili su podijeljeni u dvije momčadi ( crveni i žuti ). 
 
Crvena momčad je nastupila u sastavu; 
 
Miloš-Vučičević,Maslać,Pače,Dragoje-Kisić,Bjelopera,Klaić,Trojanović-Miletić 
 
Žuta momčad je nastupila u sastavu; 
 
Geiger-Duplica,Lončar,Lučić,Lukšić-Bender,Šimičević,Miličić,Vučur-Ruso 
 
 
Mlađi pioniri U-12 ( igrači rođeni 2008.g. ) bili su podijeljeni u dvije momčadi ( crveni i žuti ). 
 
Crvena momčad je nastupila u sastavu; 
 
Rutić-Dučić,Čupić,P.Raguž,Kulaš-Obradović,Novak,Galjuf,J.Matić-Tapalović,Vareda 
 
Žuta momčad je nastupila u sastavu; 
 
Geiger-Gverović,Atić,M.Raguž,Zubović-Vugdelija,I.Matić,Zadrić,Kutlić-Milat,Krkić 
 
 
 



 

 
Na selekcijskim utakmicama pored instruktora ŽNS i koordinatora NC D-Žd-K- sudjelovali su 
još treneri i voditelji škola nogometa iz klubova sa područja NC D-Žd-K; 
 
      1.  Hasan Kacić 
     2.  Zvonimir Deranja 
     3.  Marijo Bartulović 
     4.  Mirko Prka 
     5.  Mario Maslać 
     6.  Mateo Kristić 
     7.  Damir Žustra 
     
Zbog situacije sa korona virusom ŽNS je poduzeo sve potrebne mjere zaštite igrača i stručnog 
stožera na način da je svim sudionicima selekcijske utakmice prije ulaska na igralište 
izmjerena temperatura,igrači su imali svoje bočice sa vodom i odmah po završetku utakmice 
odlazili svojim roditeljima koji su ih odvezli njihovim kućama. 

 
Pozvani igrači su bili podijeljeni u dvije momčadi ( žuti i crveni markeri ) . Utakmica se je 
igrala na terenu sa prirodnom travom sa jednim pomoćnim golom postavljenim na 16-
metara,a drugi gol se je nalazio na gol liniji ( skraćeni prostor ).  
 
Instruktor ŽNSDN i koordinator NC Dubrovnik-Župa dubrovačka-Konavle su po završetku 
selektivne utakmice pohvalili sve igrače na dobroj i izuzetno  motiviranoj igri te ih upoznali sa 
selektivnim procesom NC D-Žd-K, NŽNSDN i HNS-a za pionire i mlađe pionire. Pozvali su sve 
prisutne igrače i trenere da i preko ljetnih praznika i dalje vrijedno treniraju u svojim 
klubovima te da obvezno sudjeluju u svim budućim selekcijskim aktivnostima koje će se 
početi odvijati početkom rujna na razini NC ,ŽNSDN  i NS Split 
  
Instruktor ŽNSDN 
 
Jozo Bebić,prof. 
 
 


