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DELEGATIMA

PREDMET: Liste delegata za natjecateljsku godinu 2020./2021. 
     - OBAVIJEST

                      

Poštovani,

Izvršni odbor Nogometnog saveza Županije splitsko-dalmatinske, donio je odluku po kojoj 
obvezuje Natjecateljsku komisiju Izvršnog odbora, te mene kao tajnika da provedemo pripreme za
određivanje lista delegata za natjecateljsku godinu 2020./2021. u natjecanjima koje provodi 
Nogometni savez Županije splitsko-dalmatinske, kao i prijedlog liste kandidata za delegata u 
natjecanjima koje provodi Hrvatski nogometni savez.

Kako bismo isto pripremili, potrebno je sljedeće:

- svi delegati koji se nalaze na listama delegata u natjecanjima Prve i  Druge ŽNL-e, Lige Otoka 
Hvara, Ligama mladeži,  Prve ŽMNL,  Prve, Druge i Treće HNL-e, Prve i Druge HMNL-e dužni su u 
Savezu,  zaključno sa 19.06.2020. (petak) do 12,00 sati dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) presliku osobne iskaznice (kao dokaz o prebivalištu i hrvatskom državljanstvu)

b) uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da se protiv delegata ne vodi kazneni postupak 
(izvaditi kod nadležnog suda) ne stariji od 6 mjeseci

c) liječničko uvjerenje izdato od strane ovlaštenog doktora medicine rada

d) presliku diplome, odnosno svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi (delegati koji do sada 
nisu predali)

e) dokaz o plaćenoj članarini 

f) napisanu zamolbu sa kratkim životopisom (rad u nogometu) s naznakom za koju listu 
delegata (natjecanja)  traže da se predlože



U razdoblju od 23. do 26.06.2020. delegati koji ispunjavaju uvjete i predali su svu dokumentaciju 
dužni su pristupiti teoretskoj provjeri znanja iz poznavanja propisa koji su potrebiti u radu 
delegata (Pravilnik o nogometnim natjecanjima, Disciplinski pravilnik, Pravila nogometne igre.

Delegati malog nogometa će se testirati iz poznavanja propisa Pravila igre za mali nogomet.

Također delegati će u navedenom periodu pristupiti  u prostorije Saveza poradi provjere 
poznavanja rada u sustavu „Comet“ ( izrada Zapisnika i Izvješća o radu delegata,  ispunjavanja 
obrasca fair-play te Izvješća o kontroli suđenja).
Mjesto i vrijeme testiranja će biti dostavljeni najkasnije do 18.06.2020.
Izvršni odbor će donijeti odluku o imenovanju komisije za provođenje testiranja.

Stječimo  povjerenje,  sudjelujmo  zajedno  u  stručnom  usavršavanju  trenera,  sportskih  radnika  i
sudaca, te podržavajmo natjecanja našeg Saveza.

     Tajnik NSŽSD
Stipe Rogošić, prof.


