
Odluka o obustavi svih natjecanja i selektivnih aktivnosti  u organizaciji  NSŽI 

Temeljem prijedloga  Stožera civilne zaštite Istarske županije o suspendiranju svih javnih, 

kulturnih i sportskih manifestacija na području Istarske županije s ciljem sprječavanja 

epidemije bolesti uzrokovane novim koronavirusom COVID-19, obavještavamo Vas kako je 

Nogometni savez  županije istarske  donio odluku o obustavi svih natjecanja i selektivnih 

aktivnosti u organizaciji NSŽI do daljnjeg. 

 Sigurnost naših članova i njihovih obitelji trenutno je najvažnija. Slijedom toga, donijeli smo 

ovu odluku  o obustavi svih natjecanja i selektivnih aktivnosti u organizaciji NSŽI.  

O  nastavku natjecanja biti ćete pravodobno obaviješteni. 

Iskustva drugih zemalja govore da brza reakcija i restriktivnije mjere smanjuju rizik širenja 

virusa i mogu dovesti do brže normalizacije situacije. 

Ovim putem apeliramo na odgovorno ponašanje i pridržavanje propisanih higijenskih 

postupanja koja nas u konačnici sve skupa vode korak bliže izlasku iz ove izvanredne 

situacije koja je pogodila cijeli svijet. 

Zahvaljujemo na razumijevanju i uz sportski pozdrav, 

             PREDSJEDNIK:  

                   Darko Raić Sudar 

 

 

Hrvatski nogometni savez donio je odluku o prekidu svih nogometnih natjecanja do 31. 

ožujka 2020. godine. 

 

Sukladno preporuci Središnjeg državnog ureda za sport o odgodi svih međunarodnih i 

nacionalnih sportskih natjecanja svih razina, a imajući u vidu preporuke stožera za civilnu 

zaštitu i novonastalu situaciju u Republici Hrvatskoj, odnosno porast broja zaraženih, Izvršni 

odbor Hrvatskog nogometnog saveza i nadležna tijela donijeli su odluku o prekidu svih 

nogometnih natjecanja u Hrvatskoj - muških, ženskih, malonogometnih, svih liga HNS-a, 

međužupanijskih i županijskih liga, Hrvatskog kupa, odnosno svih utakmica mladeži, seniora 

i veterana - do 31. ožujka 2020. godine. 

Za treninge se preporuča pridržavanje svih higijenskih i sigurnosnih uputa Nacionalnog 

stožera za civilnu zaštitu, kako bi se odvijali u što sigurnijim uvjetima po zdravlje sportaša. 

Kao i do sada, HNS će pozorno pratiti razvoj situacije s epidemijom koronavirusa SARS-

CoV-2 te će, prema preporukama javno-zdravstvenih institucija, po potrebi odrediti nove 

mjere, imajući u vidu prije svega zdravlje nogometaša, gledatelja i svih drugih nogometnih 

aktera. O svim daljnjim mjerama nogometna će obitelj i javnost biti pravodobno obaviješteni. 


