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PRIJEDLOG POČETKA PROLJETNOG DIJELA SEZONE
2021/2022
I MEĐIMURSKA LIGA – 05/06.03.2022.
II MEĐIMURSKA LIGA – 12/13.03.2022.
III MEĐIMURSKA LIGA – 26/27.03.2022.

PREREGISTRACIJA SVIH REGISTRIRANIH IGRAČA 2022.
18.01.2022. – 23.02.2022.
U postupku preregistracije iznimno u 2022. za sve kategorije
preregistriranih igrača vrijedit će dosadašnje sportske iskaznice.

ZIMSKI PRIJELAZNI ROK – AMATERI od 18.01.2022. do
28.02.2022.
Izdavač:
MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ
Športska 2, 40 000 Čakovec
tel. 040/328-802 fax. 040/328-804

Predsjednik MNS: Kristijan Antolović 098-331-672
Glavni i odgovorni urednik: Darko Jambrović, mobitel 098-198-6626
Pomoćnik urednika: Igor Križarić mobitel 091-520-9505
Instruktor MNS: Damir Lepen-Jurak 099-3328-804
OIB MNS: 87351558152
Broj žiro-računa MNS – IBAN: HR0623400091116016743
E-mail adresa: nsm@ck.ht.hr
www.mns.hr
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ZIMSKI PRIJELAZNI ROK 18.01.2022. do 28.02.2022.
PRIJELAZ IGRAČA IZ KLUBA U KLUB
100 kuna
50 kuna - igrači do 15 godina starosti
PRVA REGISTRACIJA IGRAČA
III HNL

30 kuna

ČETVRTA NL ČK-VŽ

25 kuna

I MEĐIMURSKA LIGA

25 kuna

II i III MEĐIMURSKA LIGA

20 kuna

Ne preregistrirani igrači

20 kuna

PRVA REGISTRACIJA IGRAČA
Može se provesti tijekom cijele godine, osim u razdobljima između 01.svibnja i 14.lipnja.
Igrači amateri koji se natječu isključivo u amaterskim ligama (III HNL i niže razine) i igrači
amateri koji u natjecateljskoj godini u kojoj se registriraju za drugi klub nisu stariji od 16
godina mogu se registrirati tijekom cijele natjecateljske godine, osim u razdoblju između
15.listopada i 17.siječnja i 01.ožujka i 14.lipnja.
Igrač koji želi promijeniti klub, a nema istupnicu, može pisanim putem zatražiti istupnicu
u zimskom prijelaznom roku do 01.02., ako nije stariji od 16 godina i ako ne postoje
smetnje predviđene ovim Pravilnikom ili drugim općim aktima HNS-a.
Igrači veterani mogu se prvi put za veteranski klub registrirati te prelaziti iz kluba u klub u
zimskom prijelaznom roku u razdoblju od 18.01.2022. do 31.03.2022.
Igrači mogu biti registrirani za najviše tri kluba tijekom razdoblja od 01.srpnja do 30.lipnja
sljedeće godine, a tijekom ovog razdoblja igrač ima pravo nastupa u službenim
utakmicama samo za dva kluba.
Igrači koji nisu preregistrirani mogu biti registrirani samo u prijelaznom roku osim
ukoliko u natjecateljskoj godini u kojoj se registrira nije stariji od 16 godina tada se može
registrirati do 31.03.2022.
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Na temelju članka 39. Statuta MEĐIMURSKOG NOGOMETNOG SAVEZA, Izvršni odbor je
na svojoj 1. sjednici održanoj dana 20.12.2021. donio

ODLUKU
o vremenu i načinu preregistracije i prava
nastupanja igračica i igrača
1. U 2022. godini preregistraciju svih igrača i igračica obavezno će obaviti svi klubovi sa
područja Međimurske županije. Preregistracija se obavlja putem elektronskog sustava
“Comet”, a sukladno članku 11/a Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a.
Preregistracija koja se ne obavi putem sustava “Comet” je ništavna.
2. Preregistracija igrača obavljat će se u dva razdoblja:
a) za igračice I HNLŽ u razdoblju od 18.01.2022. do 15.02.2022.
b) za igrače III HNL-sjever, Četvrte NL Čakovec-Varaždin i svih Međimurskih liga od
18.01.2022. do 23.02.2022.
3. Obvezi preregistracije podliježu svi igrači koji su registrirani zaključno s posljednjim
danom koji prethodi prvom danu preregistracije, odnosno sa 31.12.2021. i to:
a) igrači neamateri
b) ustupljeni igrači u matičnom klubu i klubu u kojem je igrač ustupljen
c) igrači amateri koje klub želi preregistrirati
4. Preregistracija se ne obavlja za igrače koji se redovno registriraju u vrijeme trajanja
preregistracije s tim što za te registracije vrijede odredbe ove odluke vezane za obrasce
za registraciju uključujući nove sportske iskaznice i fotografije.
5. Svi igrači iz točke 3/c ove odluke koje klub do posljednjeg dana (23.02.2022.)
utvrđenog za preregistraciju ne preregistrira, automatski prestaju biti registrirani članovi
kluba, te se mogu registrirati za bilo koji klub po odredbama članka 34. Pravilnika o
registraciji klubova i igrača, s tim da su obavezni u prijavi za registraciju u rubrici
“dosadašnji član” upisati ime kluba u kojem je igrač bio registriran do preregistracije, a u
rubrici “napomena” upisati “nije preregistriran”.
Ukoliko igrač nakon što nije preregistriran mijenja područje ŽNS, obavezan je izvaditi
brisovnicu matičnog saveza.
6. Nakon isteka roka za preregistraciju igrača za klub mogu nastupati samo igrači koji su
preregistrirani po odredbama ove odluke kao i igrači koji su redovno registrirani tijekom
razdoblja preregistracije i čije su registracije objavljene u službenom glasilu HNS-a i
službenom glasilu GOOL.
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7. U svrhu obavljanja preregistracije svaki klub obavezan je dostaviti povjereniku za
registracije MNS sljedeće:
a) popis registriranih igrača koje želi preregistrirati u dva primjerka isključivo iz
COMET sustava (jedan ostaje savezu, a drugi klubu) sa sljedećim podacima:
- prezime i ime igrača,
- datum i mjesto rođenja
- COMET ID igrača
- članak po kojem je igrač registriran (dosadašnji članak)
- osobni indetifikacijski broj (OIB)
Popis u ime kluba potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje kluba.
8. Odlukom Izvršnog odbora MNS preregistracija igrača mlađih od 15 godina (2007.) je
besplatna, a starijih od 15 godina po igraču je 10 kuna.
U postupku preregistracije igrač zadržava COMET ID unutar MNS koji je imao prije
preregistracije.
VAŽNO ! Dosadašnje sportske iskaznice su važeće, nema izdavanja novih.
9. Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu GOOL.
D-346/2021

Predsjednik MNS:

20.12.2021.

Kristijan Antolović s.r.
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