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SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO HRVATSKIH NOGOMETNIM KLUBOVA
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Hrvati iz Kalifornije pobjednici su 4. Svjetskog nogometnog prvenstva
hrvatskih nogometnih klubova izvan Domovine.

Momad Croat San Pedro iz SAD-a pobjednik je 4. Svjetskog nogometnog prvenstva hrvatskih nogometnih klubova izvan
Domovine, koje je od 24. do 28. lipnja igrano u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza i uz potporu
Sredi&scaron;njeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

U finalnoj utakmici odigranoj na igrali&scaron;tu sv. Josipa Radnika u Sesvetama kod Zagreba, Croat San Pedro je titulu
najboljeg kluba u hrvatskom iseljeni&scaron;tvu odnio pobjedom nad favoriziranom momadi Croatije iz Toronta.
Pobjednik iznimno zanimljive i uzbudljive utakmice dobiven je nakon izvoenja jedanaesteraca. U regularnom dijelu
utakmica je zavr&scaron;ila rezultatom 2:2 (1:1).

U utakmici za 3. mjesto nogometa&scaron;i NK Pajde Möhlin deklasirali su reprezentaciju Hrvata iz Vojvodine s ak 8:0.
Momad Hrvata iz Australije, Canberra je u utakmici za 5. mjesto savladala momad Slavonije iz Berna s visokim
rezultatom od 6:3.

Organizaciju etvrtog izdanja ovog natjecanja provelo je Povjerenstvo za organizaciju natjecanja koje je oformio
Izvr&scaron;ni odbor Hrvatskog nogometnog saveza, u suradnji sa svojim tijelima te županijskim nogometnim savezima
na podrujima gdje se natjecanje održalo. Predsjednik vijea hrvatskih nacionalnih manjina za organizaciju nogometnih
natjecanja pri HNS je Slobodan Ghera, predsjednik ZHR-a.

Croatia Toronto, najpoznatiji hrvatski klub iz Kanade, pobjedio je na prve dvije edicije SP, a pobjednik treeg izdanja je
klub Pajde iz &Scaron;vicarske. Prvo Svjetsko nogometno prvenstvo hrvatskih nogometnih klubova odigrano je od 24.
do 30. lipnja 2007. godine u Zagrebu, drugo izdanje je održano od 26. lipnja do 1. srpnja u Splitu, a tree izdanje je održano
od 28. lipnja do 4. srpnja u Zagrebu.

Svjetsko nogometno prvenstvo hrvatskih nogometnih klubova je klupsko prvenstvo nogometnih klubova koje su osnovali
hrvatski iseljenici i klubova koji predstavljaju hrvatske zajednice u iseljeni&scaron;tvu. Puni i službeni naziv natjecanja je
&ldquo;Svjetsko nogometno natjecanje klubova koje su utemeljili Hrvati izvan Domovine i nacionalnih manjina&rdquo;.
Utemeljitelji natjecanja su Hrvatski nogometni savez, Hrvatska matica iseljenika, Ministarstvo vanjskih poslova Republike
Hrvatske te Svjetsko vijee kontinentalnih udruga klubova, a održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika
Hrvatskog sabora. Natjecanje je službeno priznato od FIFA-e.
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