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         NOGOMETNIM KLUBOVIMA 

       NS BELI MANASTIR 

          

Izvršni odbor NS Beli Manastir je na svojoj sjednici održanoj  29. LIPNJA 2022. godine 

donio odluku  o organizaciji natjecanja na području NS Beli Manastir u natjecateljskoj 

2022/2023.godini za II ŽNL Beli Manastir i Baranjsku ligu - seniori, mlađe kategorije. 

Sukladno toj odluci  pozivamo  nogometne klubove članove NS Beli Manastir da 

popunjavanjem ove prijave donesu odluku o sudjelovanju u natjecanju s dolje navedenim 

selekcijama:                                                                               

P  R  I  J  A  V  A 

 
Nogometni klub __________________________________________________________ 

 

prijavljuje za natjecanje u 2022/23. godini  slijedeće selekcije (zaokružite broj-eve): 

1. Seniori 

2. Juniori  rođeni 2004 i mlađi 

3. Kadeti   rođeni 2006 i mlađi 

4. Pioniri   rođeni 2008 i mlađi  

5. Mlađi pioniri   rođeni 2010 i mlađi  

6. Početnici           rođeni 2012 i mlađi 

7. Prednatjecatelji   rođeni  2014 i mlađi 

 
Pečat kluba i potpis ovlaštene osobe 

                                                                        M.P. 

 

 

1. Klubovi koji će sudjelovati u natjecanjima II ŽNL Beli Manastir i Baranjske lige u 

natjecateljskoj godini 2022/23. prijavljuju se u natjecanje  putem ove prijave, pečatom kluba i 

potpisom odgovorne osobe donose odluku i potvrđuju svoj pristanak i sudjelovanje u 

natjecanju. 

2. Prijave dostaviti najkasnije do 19.srpnja 2022.g. 

3. Klubovi se prijavljuju za natjecanje na propisanom obrascu /PRIJAVA/, koji je sastavni dio 

ovog dopisa. 

4. Klubovi II ŽNL Beli Manastir, koji se ne prijave do roka iz točke 2. ove odluke ili nakon 

prijave odustanu od natjecanja, ako nije drugačije određeno Pravilnikom o nogometnim 

natjecanjima HNS, u natjecateljskoj godini 2022/23. mogu nastupati u ligi NS Beli Manastir 

/Baranjska liga/ 

5. Klubovi koji najkasnije 30 dana prije početka natjecanja nisu izvršili svoje obveze iz 

propozicija natjecanja prethodnog prvenstva (plaćanje službenih osoba, članarina, kotizacija, 

novčanih kazni i sl.) neće biti uključeni u novo natjecanje. 

6. Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči NS Beli Manastir. 

Prijavu popuniti i dostaviti  na adresu Nogometno Središte  31300 Beli Manastir, Školska 3 

osobno, poštom, putem telefaksa 700-454 ili na e-adresu: ns.bm@post.t-com.hr  

Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon 700-454 ili 0993326459, svakim radnim 

danom od 7,00 do 15,00 sati. 

 Izvršni odbor NS Beli Manastir 

mailto:ns.bm@post.t-com.hr

