Predmet: Obavijest o natjecanju mlađih uzrasnih kategorija u sezoni 2021/2022.
Na sastanku IO ŽNS DN održanom 17. lipnja 2021. u Ljutoj nakon višemjesečne javne
rasprave donijeta je odluka o sustavu natjecanja za mlađe uzrasne kategorije u sezoni
2021/2022. i dalje. Natjecanje će biti organizirano u pet (5) uzrasnih kategorija i to:
•
•
•
•

Prednatjecatelji U-8; 2013. i mlađi (minimum navršenih šest godina od 6-7g SLP)
Početnici U-10; 2011. i 2012. (minimum navršenih osam godina od 8-9g SLP)
Mlađi pioniri U-12; 2009. i 2010. (minimum navršenih deset godina 10-11g SLP)
Kadeti U-15; 2006., 2007 i 2008. (minimum navršenih 12 godina, od 12-13 SLP)
Juniori U-18; 2003., 2004. i 2005. (minimum navršenih 15 godina od 15-16g SLP)

Također je potvrđena odluka da klubovi 1. ŽNL moraju imati najmanje dvije uzrasne
kategorije u redovnom natjecanju u organizaciji ŽNS DN ili Središta Split iz svog kluba ili
zastupljene kroz klupske škole (akademije) nogometa od kojih najmanje jedan ekipa mora
biti uzrasta U-12 ili starija (U-15, U-18)
Klubovi koji kandidiraju za kvalifikacije i plasman u veći rang moraju u sezoni 2021/2022.
imati četiri uzrasne kategorije u redovnom natjecanju u organizaciji ŽNS DN ili Središta Split.
Pozivaju se klubovi da eventualne nadopune i prijedloge u svezi organizacije i propozicija
natjecanja pošalju u ŽNS DN ili povjereniku natjecanja do 1. srpnja 2021. kako bi se o istim
po mogućnosti vodilo računa pri organizaciji natjecanja i izradi propozicija.
Kup natjecanje za 2021., za uzraste U-14, U-16,i U-18 biti će organizirano u drugoj polovini
kolovoza i dalje (klubovi 3. HNL jug obvezni, ostali prijave do 15. kolovoza).
Prijave za natjecanje ŽNL za sezonu 2021/2022. potrebno je poslati u tajništvo saveza i
povjereniku natjecanja do 22. kolovoza 2021. s točno naznačenim kategorijama i broju ekipa
po pojedinoj kategoriji.
Organizacija natjecanja biti će po dosadašnjoj praksi .
• U-8 i U-10 po grupama (Dbk-Župa-Konavle, Dolina Neretve, Korčula-Pelješac)
• U-12 po grupama ili eventualno jedinstvena ŽNL (ovisno o broju prijavljenih ekipa i
dogovoru sa zainteresiranim klubovima)
• U-15 i U-18 jedinstvena ŽNL
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