Zagreb, 20.08.2018.

➢ DELEGATI PRVE I DRUGE HNL-e

POZIV
Odlukom Izvršnog odbora HNS-a, a na prijedlog Natjecateljske komisije održati će se

SEMINAR DELEGATA PRVE I DRUGE HNL-e
Seminar će se održati u utorak 4. rujna 2018. god. u prostorijama Nogometne akademije
„SAVA CENTAR“, ulica Vladimira VIDRIĆA 12, Sesvete s početkom u 11,00 sati.

PROGRAM

SEMINARA

10.45 sati

- Dolazak delegata na Seminar
- Predaja dokumentacije ( diploma o školskoj spremi - samo za NOVE delegate i potvrda
o liječničkom pregledu - sluh, vid –original, tko do sada nije dostavio )

11.00 sati

- Otvaranje Seminara
- Dobrodošlica na Seminar
- Program Seminara

11.15 sati

- Stručna predavanja
- Poslovi sigurnosti u sezoni 2018./2019.
- Disciplinski pravilnik
- Izmjena i dopuna PNI
- Edukativni razgovor Povjerenika s delegatima pojedine lige

14.00 -15.00 sati - Razgovor, pitanja i prijedlozi
- Završetak Seminara
Seminar delegata Prve i Druge HNL-e u cijelosti sprovodi Natjecateljska komisija HNS-a.
Naputak:
➢ Troškove dolaska na Seminar snose sami sudionici
➢ Satnica programa Seminara može se mijenjati

➢ Na edukaciji i provjeri DUŽNI su biti nazočni svi delegati Prve i Druge HNL verificirani od Izvršnog
odbora HNS-a
➢ Nedolazak na Seminar i ne dostavljanje tražene dokumentacije povlači za sobom ne određivanje
u natjecanju, jer ponovljenog Seminara neće biti
➢ Svu predviđenu dokumentaciju za rad u 2018./2019. natjecateljskoj godini, te na Seminaru,
možete koristiti s web stranice HNS-a, Prve i Druge HNL.
Zahvaljujemo na Vašem aktivnom sudjelovanju na Seminaru !
Napomena:
Sve ostale podatke i potrebne informacije možete dobiti u:
 HNS - Vukovarska 269 a - PRVA HNL ( delegati Prve HNL )
 Tajništvo Druge HNL ( delegati Druge HNL ).
Uz športski pozdrav !

RUKOVODSTVO SEMINARA
- gosp. Ante Vučemilović, predsjednik Natjecateljske komisije i dopredsjednik HNS-a
- gosp. Josip Brezni, povjerenik za natjecanje Prve HNL
- gosp. Ivica Šparavec, povjerenik za natjecanje Druge HNL
- gosp. Miroslav Marković, povjerenik za sigurnost HNS-a Prve i Druge HNL
- gosp. Alan Klakočer, disciplinski sudac
- gosp. Darko Cvitković, član Komisije nogometnih sudaca HNS-a
OSTALI POZVANI
- gosp. Davor Šuker, predsjednik HNS-a
- gosp. Damir Vrbanović, izvršni direktor HNS-a
- gosp. Marijan Kustić, direktor za natjecanje i infrastrukturu
- gosp. Neven Šprajcer, kordinator za natjecanja
- gosp. Zorislav Srebrić, viši savjetnik predsjednika HNS-a

Predsjednik
Natjecateljske komisije HNS-a:
Ante Vučemilović Šimunović s.r.

