
PLENARNI SASTANAK 

 

Izvučeni parovi prvog kola županijskih liga i Kupa, Nogometni savez klubovima kupuje lopte 
i računalnu opremu 

 

Svi županijski trećeligaši bit će oslobođeni plaćanja kotizacije za jesenski dio prvenstva, kao i 
oni klubovi Prve i Druge ŽNL koji se nisu odlučili za računalnu opremu za provođenje 
COMET sustava. Klubovima se predstavio i novi povjerenik za natjecanje Ivan Bračko. Josip 
Havaić ostaje povjerenik za suđenje, a Darko Matošić disciplinski povjerenik. 
 

 

 

Uoči nove nogometne sezone u koprivničkoj Gradskoj vijećnici održan je plenarni sastanak 
klubova županijskih nogometnih liga. Najprije su se u srijedu sastali predstavnici klubova 
Prve i Druge ŽNL. Natjecanje u tim ligama počinje 20./21. kolovoza. 
U odnosu na prošlu sezonu u Prvoj ŽNL nema više prvaka Tehničara iz Cvetkovca i 
Križevaca koji su otišli u viši rang, Međužupanijsku ligu Koprivnica – Virovitica – Bjelovar, 
dok su se iz nje vratili Imbriovčani i Kalinovčani. Novak u ligi je Tomislav iz Drnja, a ispala 
je Drava Podravske Sesvete. 
U prvom kolu Prve ŽNL, odlučeno je ždrijebom, sastat će se Graničar – Panonija, Mladost M 
– Fugaplast, Bratstvo – Drava NP, Mladost KP – Prekodravac, Kalinovac – Sloga, Borac – 
Tomislav SIŽ i Tomislav D – Osvit. 
Graničar će domaće utakmice u Legradu igrati subotom poslijepodne kao i Kalinovac, Osvit u 
Đelekovec tradicionalno u nedjelju prijepodne u 10 sati, dok će svi ostali klubovi Prve ŽNL 
domaće utakmice igrati u nedjelju poslijepodne. 
U Drugoj ŽNL ima neznatnih promjena. U viši rang otišao je prvak Tomislav, dok je ispao 
samo Polet. U ligu su kroz kvalifikacije ušli Prugovac i Gornja Rijeka. 
Ždrijebom je odlučeno i da će se u prvom kolu Druge ŽNL sastati Ferdinandovac – Viktorija, 
Mladost KB – Omladinac, Lipa – Starigrad, Reka – Prugovac, Tehnika – Gornja Rijeka, 
Mladost S – GOŠK i Hrvatski bojovnik – Miklinovec. 
Miklinovec će svoje domaće utakmice igrati subotom poslijepodne, Tehnika subotom ili 
nedjeljom (ovisno o raspoloživosti terena s umjetnom travom na koprivničkom Gradskom 
stadionu), dok će Hrvatski bojovnik utakmice igrati sat vremena ranije nego svi drugi 
nedjeljom poslijepodne. 
Na plenarnim sastancima klubova predstavio se i novi povjerenik za natjecanje Ivan Bračko. 
Zahvalio je Izvršnom odboru ŽNS-a na ukazanom povjerenju i okupljenima je poručio da će 
klubovima uvijek stajati na raspolaganju te da mu se s upitima vezanima uz natjecanje mogu 



obratiti putem e-mail adrese: iibracko@gmail.com ili na broj mobitela 099/289-7450. 
Dodajmo i da Josip Havaić ostaje povjerenik za suđenje, a Darko Matošić disciplinski 
povjerenik. 
Klubovima je na plenarnom sastanku poručeno da na vrijeme riješe pitanje licenci za svoje 
trenere, kao i da se ubuduće neće tolerirati nedostavljanje snimki utakmica Prve ŽNL do 
srijede nakon odigranog kola. Istaknuto je i da postoje određena dugovanja klubova prema 
službenim osobama i zamoljeni su da to namire do prvog kola. 
Od nove sezone u Prvoj ŽNL i Drugoj ŽNL obvezno je korištenje COMET sustava. S 
obzirom na to da je sav prihod od međunarodne prijateljske utakmice između Hrvatske i 
Moldavije, nedavno odigrane u Koprivnici, Izvršni odbor Nogometnog saveza Koprivničko-
križevačke županije na čelu s Robertom Markulinom namijenio klubovima, isti su mogli birati 
između nove računalne opreme ili oslobađanje od plaćanje kotizacije za jesenski dio 
natjecanja. Klubovi su obaviješteni i da su dužni poslati i dva predstavnika na edukaciju za 
COMET sustav koju će organizirati ŽNS, kao i da će na početku sezone dobiti tri kvalitetne 
lopte za igranje nogometnih utakmica. 
 

 
 
Po tri nogometne lopte i oslobađanje plaćanje kotizacije za jesenski dio sezone pomoć je 
klubovima Treće ŽNL. Oni su plenarni sastanak održali u četvrtak. U najnižem rangu natjecat 
će se 27 nogometnih klubova u tri skupine. Među njima je i Drava iz Podravskih Sesveta koja 
je zbog financijskih problema odustala od Druge ŽNL. Od natjecanja su, pak, odustali 
Bilogorac Šemovci, Repaš, Mladost Podravske Sesvete i Ruševac, a Tehničar B se ugasio. 
Natjecanje će u Trećoj ŽNL započeti 4. rujna, a svi klubovi domaće će utakmice igrati 
nedjeljom poslijepodne, osim Rudara koji će u Botinovcu igrati nedjeljom prijepodne u 10 
sati. U koprivničkoj i križevačkoj skupini natjecat će se po 10 klubova, dok će đurđevačka 
skupina brojati samo sedam klubova pa će oni igrati trokružno. 
Ždrijebom je odlučeno da će se u prvom kolu koprivničke skupine Treće ŽNL sučeliti 
Zagorec i Udarnik, Drava SP – Močile, Jedinstvo – Rasinja, Jadran-Galeb – Sabarija i 
Podravec – Rudar B. 
Parovi prvog kola križevačke skupine Treće ŽNL su Mladost C – Mladost VR, Čvrstec – 
Dragovoljac, Radnički – Sokol, Kalnik – Polet i Prigorje – Ratar, dok će u đurđevačkoj 
skupini sezonu otvoriti Drava PS – Vinogradar, Bušpan – Mičetinac i Graničar NV – 
Bilogora. U prvom kolu slobodan je Rudar iz Glogovca. 
Na plenarnom sastanku izvučeni su i parovi prvog kola Županijskog kupa. U prvom kolu 
slobodna je Drava iz Podravskih Sesveta, a parovi su Mladost VR – Ratar, Sokol – Močile, 
Prigorje – Bilogora, Čvrstec – Radnički, Podravec – Udarnik, Graničar NV – Jadran-Galeb, 



Sabarija – Drava SP, Vinogradar – Mičetinac, Mladost C – Rasinja, Zagorec – Kalnik, Polet – 
Rudar G, Bušpan – Rudar B i Dragovoljac – Jedinstvo. Utakmice prvog kola će se igrati 
20./21. kolovoza, a vikend kasnije na rasporedu je i drugo kolo. Nakon toga, u natjecanje će 
se priključiti i klubovi iz viših rangova. Kup utakmice igrat će se srijedom, a plan je do kraja 
prvog dijela sezone odigrati utakmice do četvrtfinala. 
Na plenarnim sastancima klubova razgovaralo se i o izvjesnoj reorganizaciji liga za sezonu 
2017./2018. Ideja je da se uvede jedinstvena Treća ŽNL s 12 klubova i dvije Četvrte ŽNL. S 
obzirom na sve veći broj klubova koji odustaju od natjecanja, moguće je i uvođenje samo 
dviju Trećih ŽNL.  O svemu će se još provesti javna rasprava, a konačnu odluku donijet će 
Skupština ŽNS-a koja bi se trebala održati u prosincu. 
 

 

 


