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            IZVJEŠĆE O RADU NK BUZET ZA 2014. GODINU 

  

U 2014. Godini NK Buzet brojao je 141 registriranih natjecatelja podjeljenih u 5 

kategorija (seniori, juniori, pioniri, prednatjecatelji U-11, i početnici U-9 ). 

Ekipa seniora sezonu 2013/14 završila je uvjerljivim osvajanjem prvog mjesta  u 

II. ŽNLI Sjever i time stekla pravo nastupa u I.ŽNLI . Po završetku prvog dijela 

sezone 2014/15 nalazi se na 6. mjestu u I.ŽNLI. 

Ekipa juniora sezonu 2013/14 završila je na 3. mjestu, dok se u tekućoj sezoni 

ŽNLI Sjever nalazi na 7. mjestu. 

Ekipa pionira koncem sezone 2013/14 zauzela je 4. mjesto, a trenutno se nalazi 

na 2. mjestu u tekućoj sezoni natjecanja ŽNLI Sjever. 

Ekipa U-11 je na kraju sezone 2013/14 zauzela  7. mjesto  a trenutno se nalazi 

na 8. poziciji natjecanja ŽNLI Sjever. 

Ekipa U-9 sudjelovala je u treninzima  i prijateljskim utakmicama. 

Osim službenih natjecanja mlađe kategorije NK Buzet sudjelovale su i na raznim 

turnirima  (Kaštelir, Buje, Ajdovščina, Samobor,Umag, Pula). 

Uz odlaske na gostujuće turnire NK Buzet je kao domaćin bio organizator 

turnira za ekipe U-9 i U-11 održanog u lipnju , kao i turnira za pionire održanog 

povodom Subotine. 



Godina je zaključena organizacijom tradicionalnog malonogometnog turnira 

„Od vrtića do igrališta „ na kojem je sudjelovalo stotinjak djece Buzeštine i 

okolice uzrasta od 6 do 15 godina. Valja napomenuti da turnir nije bio 

natjecateljskog karaktera već je cilj bio uključiti u manifestaciju što više djece 

,bavili se oni nogometom ili ne. Tako da smo na terenu imali djecu iz različitih 

sportova (djevojčice i dječaci ) ali i djecu koja još uvijek nisu aktivno u sportu. 

Ciljevi kluba ispunjeni su u cijelosti, s naglaskom na masovnost  a ne na 

natjecateljski rezultat. 

Treneri  su imali zadatak animirati djecu za bavljenje sportom općenito pa tako 

i nogometom. U tu svrhu surađivali su s Dječjim vrtićem i Osnovnom 

školom.Rezultat toga je povećanje broja članova kluba tako da je koncem 2014. 

Godine klub brojao 21 člana više nego prethodne godine (valja napomenuti  da  

se tu radi uglavnom o članovima školskog uzrasta ). 

Uz vođenje ekipa na treninzima i utakmicama i animaciju djece ,treneri su bili 

zaduženi i za praćenje njihovog  uspjeha u školi. 

NK Buzet zahvaljuje se Gradu Buzetu, Dječjem vrtiću i Osnovnoj školi na 

prepoznavanju rada u našem klubu pa shodno tome i na  iznimnoj suradnji 

tijekom čitave godine. 
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