HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ

SUSTAV KUGLAČKIH NATJECANJA U
REPUBLICI HRVATSKOJ

Lipanj, 2017. godine

Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o sportu Republike Hrvatske (Narodne novine
broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13.) te članka 34. točke 7. Statuta
Hrvatskog kuglačkog saveza, Skupština HKS-a je na svojoj sjednici od 24. lipnja 2017.
godine uvojila dopune - pročišćeni tekst:

SUSTAV KUGLAČKIH NATJECANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
I.

OPĆA NAČELA

I.1 Ovim aktom utvrđuje se Sustav kuglačkih natjecanja u Republici Hrvatskoj
(Sustav), njihova svrsishodnost, funkcionalnost i racionalnost u svezi zadaća
promicanja kuglanja i svekolikog sporta u Republici Hrvatskoj.
I.2 Osnova Sustava kuglačkih natjecanja u Republici Hrvatskoj temelji se na načelima:







otvorenosti
brojnosti
selektivnosti
stupnjevitosti
kontinuiranosti
ekonomičnosti

I.2.1 OTVORENOST - ovo načelo podrazumijeva osiguranje jednakih mogućnosti svim
sportašima - kuglačima da putem sportskih kuglačkih natjecanja zadovoljavaju
svoje sportske potrebe i interese, sukladno sposobnostima i mogućnostima.
I.2.2 BROJNOST - sustav sportskih natjecanja mora biti u funkciji omasovljavanja
sporta, omogućujući kroz svoje raznovrsne oblike aktivno bavljenje sportom
sudjelovanje u sportsko-kuglačkim natjecanjima odgovarajućeg stupnja, svim
zainteresiranim.
I.2.3 SELEKTIVNOST - sustav sportskih kuglačkih natjecanja treba omogućiti primjenu
načela selektivnosti, tj. izbor onih sportaša-kuglača čije osobine sposobnosti i
rezultati omogućuju uključivanje u viši stupanj natjecanja s krajnjim ciljem
postizavanja vrhunskih sportskih rezultata.
I.2.4 STUPNJEVITOST - stupnjevitošću se osigurava ujednačena razina kakvoće
natjecanja na svakom pojedinom stupnju. Na svakom stupnju natjecanja broj
sudionika - pojedinaca, ekipa ili momčadi treba uskladiti s kakvoćom i
razvijenošću određenog sporta, tako da se u višim stupnjevima, sukladno stupnju
natjecanja, smanjuje broj sudionika.
I.2.5 KONTINUIRANOST - sustav natjecanja provodi se u vremenskom slijedu, tako da
natjecanja nižeg stupnja prethode natjecanjima višeg stupnja.
Načelo kontinuiranosti podrazumijeva stalnost, odnosno trajnost određenog oblika
natjecanja tijekom natjecateljske sezone.
I.2.6 EKONOMIČNOST - sustav natjecanja treba biti ekonomičan i sukladan s
materijalnim mogućnostima sudionika natjecanja.
Načelo ekonomičnosti podrazumijeva obvezu utvrđivanja sustava, uvjeta i
organizaciju natjecanja kojima se ostvaruje odgovarajući športski učinci i dometi
uz što manja ulaganja i troškove.

I.3 U Republici Hrvatskoj kuglačka natjecanja odvijat će se u pravilu kroz slijedeće
stupnjeve natjecanja:


I. Stupanj - županija - grad
Organizatori natjecanja su kuglački savezi županije ili grada.



II. Stupanj - zona, županijski-zonski - područno natjecanje
Organizatori natjecanja su kuglački savezi županija ili gradova.
Međusobni odnosi, prava i obveze kuglačkog saveza koji je organizator
natjecanja u II. stupnju i kuglačkih saveza, odnosno klubova, iz drugih
županija koji sudjeluju ili žele sudjelovati u tom natjecanju, uređuje se
propozicijama, odnosno ugovorom.



III. Stupanj - regija, regionalno - više područja
Organizatori natjecanja su voditelj regije i natjecateljska komisija regije.
Međusobno odnosi, prava i obveze organizatora natjecanja i klubova koji
sudjeluju na natjecanja utvrđuju se propozicijama, odnosno ugovorom.



IV. Stupanj - država, državna razina.
Organizator Hrvatski kuglački savez.
Međusobni odnosi, prava i obveze organizatora natjecanja i sudionika u
natjecanju utvrđuje se propozicijama.



V. Stupanj - međunarodna, međunarodna natjecanja - službena natjecanja,
koja organizira NBC/WNBA/FIQ.

I.4 Kuglačka natjecanja provode se prema usvojenim PRAVILIMA KUGLANJA, koja su
sukladna pravilima kuglanja međunarodne organizacije NBC/WNBA/FIQ.
I.5 Kuglačka natjecanja provode se na osnovu usvojenih akata HKS:









Statuta Hrvatskog kuglačkog saveza
Sustava kuglačkih natjecanja u RH
Sportskog pravilnika HKS za kuglanje na 9 čunjeva
Tehničkog pravilnika
Sudačkog pravilnika
Disciplinskog pravilnika
Pravilnika o registraciji kuglača i klubova
Propozicija za pojedina natjecanja

Sudionici natjecanja su obvezni pridržavati se i ostalih propisa i odluka nadležnih
tijela HKS-a, kao i propisa organizatora natjecanja.
I.6 Ova akta osiguravaju i štite regularnost natjecanja, postignut rezultat i plasman te
status i afirmaciju kuglačkih organizacija, kuglača i kuglačica.
I.7 Državna prvenstva odigravaju se istim načinom i u istim disciplinama i
kategorijama kao i svjetska prvenstva, te svjetska i europska klupska natjecanja, te
se priređuju za svaku godinu posebno.

I.8 Natjecanja u Republici Hrvatskoj, u odnosu na discipline, odigravati će se:



EKIPNA (momčadska, parovi i tandem)
POJEDINAČNA (pojedinačno i sprint)

Izvršni odbor HKS će organizirati nabrojena prvenstva prema kategorijama, s
pravom da, obzirom na interes i brojnost sudionika, uvrsti u kalendaru natjecanja
ona koja su opravdana.

II.

KUGLAČKA TERITORIJALNA PODJELA REPUBLIKE HRVATSKE

II.1 Utvrđuje se područna kuglačka pripadnost:
II.1.1 Kuglački savez županije BJELOVARSKO-BILOGORSKE
Gradovi: Bjelovar, Daruvar, Čazma, Garešnica, Grubišno Polje
II.1.2 Kuglački savez županije BRODSKO-POSAVSKE
Gradovi: Slavonski Brod, Nova Gradiška
II.1.3 Kuglački savez županije ISTARSKE
Gradovi: Pula, Labin, Rovinj, Pazin, Buje, Umag, Novigrad, Poreč, Buzet,
Vodnjan
II.1.4 Kuglački savez županije KARLOVAČKE
Gradovi: Karlovac, Ozalj, Slunj, Ogulin, Duga Resa
II.1.5 Kuglački savez županije KRAPINSKO-ZAGORSKE
Gradovi: Krapina, Pregrada, Klanjec, Zabok, Zlatar, Donja Stubica, Oroslavlje
II.1.6 Kuglački savez županije KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE
Gradovi: Koprivnica, Križevci, Đurđevac
II.1.7 Kuglački savez županije LIČKO-SENJSKE
Gradovi: Gospić, Senj, Otočac, Novalja, Karlobag
II.1.8 Kuglački savez županije MEĐIMURSKE
Gradovi: Čakovec, Mursko Središće, Prelog
II.1.9 Kuglački savez županije OSIJEČKO-BARANJSKE
Gradovi: Osijek, Đakovo, Valpovo, Beli Manastir, Donji Miholjac, Belišće, Našice
II.1.10 Kuglački savez županije POŽEŠKO-SLAVONSKE
Gradovi: Požega, Pleternice, Pakrac, Lipik, Kutjevo
II.1.11 Kuglački savez županije PRIMORSKO GORANSKE
Gradovi: Rijeka, Bakar, Cres, Crikvenica, Opatija, Čabar, Kastav, Delnice, Krk,
Rab, Vrbovsko
II.1.12 Kuglački savez županije SISAČKO-MOSLAVAČKE
Gradovi: Sisak, Kutina, Hrvatska Kostajnica, Glina, Petrinja, Novska, Popovača
II.1.13 Kuglački savez županije SPLITSKO-DALMATINSKE
Gradovi: Split, Hvar, Imotski, Kaštela, Komiža, Makarska, Trogir, Sinj, Omiš,
Solin, Supetar, Trilj, Starigrad, Vrgorac, Vis, Vrlika

II.1.14 Kuglački savez županije ŠIBENSKO-KNINSKA
Gradovi: Šibenik, Drniš, Vodice, Knin, Skradin
II.1.15 Kuglački savez županije VARAŽDINSKE
Gradovi: Varaždin, Ludbreg, Novi Marof, Ivanec
II.1.16 Kuglački savez županije VIROVITIČKO-PODRAVSKE
Gradovi: Virovitica, Slatina, Orahovica
II.1.17 Kuglački savez županije VUKOVARSKO-SRIJEMSKE
Gradovi: Vukovar, Vinkovci, Županja, Ilok, Otok
II.1.18 Kuglački savez županije: ZADARSKA
Gradovi: Zadar, Obrovac, Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Pag
II.1.19 Kuglački savez županije ZAGREBAČKE
Gradovi: Zaprešić, Sesvete, Dugo Selo, Velika Gorica, Samobor, Jastrebarsko,
Vrbovec, Ivanić-Grad, Sveta Nedjelja
II.1.20 Kuglački savez ZKS GRAD ZAGREB
Gradovi: Zagreb
II.1.21 Osnivanjem 3 i više klubova na području DUBROVAČKO-NERETVANSKE
županije moći će se osnovati Kuglački savez županije
Gradovi: Dubrovnik, Ploče, Metković, Korčula, Lastavo
II.2 Osnivanjem 20. ili 21. kuglačkog saveza u Republici Hrvatskoj postići će se veća
racionalnost u sustavu natjecanja, a ujedno će se na taj način organiziranosti
doprinijeti efikasnijem radu Hrvatskog kuglačkog saveza.
II.3 Poslove registracije i arbitraže (žalbe, suđenje, naknade) vrše kuglački savezi
županija za pripadajuću im nadležnost, kako teritorijalnu tako i natjecateljsku.
II.4 Nejednaka koncentracija klubova iziskuje osnivanje i organiziranje natjecanja na
razini više kuglačkih saveza. Kuglački savezi se međusobno dogovore i utvrde, pa
tako i popune stupnjeve natjecanja s načinom, vrstama i sudionicima natjecanja.
II.5 Kuglačka natjecanja u Republici Hrvatskoj organiziraju se po ZONAMA koje čine
Kuglački savezi županija:
II.5.1 ZONA OSIJEČKA - KSŽ Osječko-baranjska, KSŽ Vukovarsko-srijemska i KSŽ
Virovitičko-podravska
II.5.2 ZONA POŽEŠKA - Požeško-slavonska i Brodsko-posavska
II.5.3 ZONA VARAŽDINSKA - KSŽ Varaždinske, KSŽ Međimurske, KSŽ Krapinskozagorske i KSŽ Koprivničko-križevačke
II.5.4 ZONA BJELOVARSKA - KSŽ Bjelovarsko-bilogorske, KSŽ Sisačko-moslavačke,
II.5.5 ZONA RIJEČKA - KSŽ Primorsko-goranske, KSŽ Istarske, KSŽ Ličko-senjske i
KSŽ Karlovačke
II.5.6 ZONA ZADARSKA - KSŽ Zadarsko-kninske i KSŽ Šibenske

II.5.7 ZONA SPLITSKA - KSŽ Splitsko-dalmatinske i KSŽ Dubrovačko-neretvanske
II.5.8 ZONA ZAGREBAČKA - KSŽ Zagrebačke i Zagrebački kuglački savez
II.6 Natjecateljska selekcija na DRŽAVNI - IV. stupanj natjecanja, odnosno broj
sudionika, temeljiti će se na regionalnoj područnoj kuglačkoj pripadnosti i to:
II.6.1 REGIJA ISTOK - zone Osječka i Požeška
II.6.2 REGIJA SJEVER - zone Varaždinska i Bjelovarska
II.6.3 REGIJA ZAPAD - zona Riječka
II.6.4 REGIJA JUG - zone Splitska i Zadarska
II.6.5 RIGIJA CENTAR – zona Zagrebačka

III. N A T J E C A N J A
III.1 Natjecanja na IV. stupnju – državna prvenstva organizirat će Izvršni odbor i
Natjecateljska komisija HKS-a.
III.1.1 Za izvršitelja natjecanja ekipnog, odnosno momčadskog prvenstva (ligu) u svim
stupnjevima natjecanja Izvršni odbor HKS-a imenuje voditelja lige ili više njih.
III.1.2 Natjecateljska komisija je drugostupanjsko tijelo za rješavanje nastalih sporova
te verifikaciju rezultata, a prema pravilima kuglanja i propozicijama.
III.1.3 Voditelji liga su tijela za verifikaciju rezultata i prvostupanjsko tijelo za rješavanje
nastalih sporova.
III.1.4 Nadležnosti tijela iz članka III.1.1 i III.1.2 utvrđuju se Poslovnikom Natjecateljske
komisije i Propozicijama natjecanja, koja usvaja Izvršni odbor HKS.
III.1.5 Terminski plan (kalendar) natjecanja usklađuje se sa zahtjevima međunarodnog
i državnog kalendara, kalendar donosi Izvršni odbor HKS na prijedlog
Natjecateljske komisije, najkasnije do 31. lipnja tekuće godine za slijedeći
natjecateljsku sezonu.
III.1.6 Način natjecanja i odigravanja te objekti i mjesta održavanja za IV. stupanj
donosi Izvršni odbor HKS na prijedlog Natjecateljske komisije po primitku
ponuda za organizaciju od strane zainteresiranih.
III.2

Natjecanja na III. stupnju (sve osim ekipnog prvenstva seniora, lige) regionalna prvenstva organizirat će Voditelj regije i Natjecateljska komisija regije.

III.2.1 Natjecateljsku komisiju pojedine regije čine po jedan predstavnik iz svakog
županijskog saveza ili ZKS-a te regije.
III.2.2 Voditelja regije (1 osoba) predlaže Natjecateljska komisija regije, a potvrđuje
Izvršni odbor HKS-a.

III.2.3 Na nivou regije Voditelj regije je izvršitelj svih natjecanja osim ekipnog, odnosno
momčadskog prvenstva (lige) za seniore, tijelo za verifikaciju rezultata i
prvostupanjsko tijelo za rješavanje nastalih sporova.
III.2.4 Natjecateljska komisija regije je drugostupanjsko tijelo za rješavanje nastalih
sporova te verifikaciju rezultata, a prema pravilima kuglanja i propozicija.
III.2.5 Terminski plan (kalendar), način, mjesto i objekt natjecanja regije donosi
Natjecateljska komisija regije na prijedlog Voditelja regije. Kalendar natjecanja
mora biti usklađeni s kalendarom HKS-a, a donosi se najkasnije do 31. kolovoza
tekuće godine ili početka natjecateljske sezone.
III.2.6 Propozicije za ekipina natjecanja III. stupnja moraju biti usklađena s
propozicijama IV. stupnja, te moraju biti odobrena od strane Izvršnog odbora
HKS-a.
III.3

Natjecanja na II. i I. stupnju (sve osim ekipnog prvenstva seniora, lige) zonska i županijska prvenstva organizirat će kuglački savezi županija ili gradova.

III.3.1 Termine, način, objekt i mjesto odigravanja na II. i I. stupnju donose nadležna
tijela za organizaciju natjecanja, najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine ili
početka natjecateljske sezone.
III.3.1 Natjecateljska komisija regije je drugostupanjsko tijelo za rješavanje nastalih
sporova u II. i I. stupnju, a prema pravilima kuglanja i propozicija.
III.4

Sva kuglačka natjecanja provode se u godišnjem ciklusu.

III.5

Sudionici natjecanja razvrstani su u slijedeće starosne kategorije:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Podmladak
Kadeti
Mlađi Juniori
Juniori
Seniori
Mlađi veterani
Veterani

od
od
od
od
od
od
od

10 do 12 godina
13 do 14 godina
15 do 18 godina
19 do 23 godine
24 do 49 godine
50 do 65 godina
66 godina naviše

III.A MOMČADSKA - EKIPNA NATJECANJA
III.A.1 Momčadska natjecanje u konkurenciji seniora-seniorki odvijat će se liga
sustavom - IV. stupnja, kako slijedi:
III.A.1.1 Prva Hrvatska kuglačka liga za seniorke s 10 klubova.
III.A.1.2 Prva Hrvatska kuglačka liga za seniore s 10 klubova.
III.A.1.3 Prva "B" Hrvatska kuglačka liga - Sjever za seniore s 12 klubova.
III.A.1.3 Prva "B" Hrvatska kuglačka liga - Jug za seniore s 10 klubova.

III.A.2 Način odigravanja momčadskog prvenstva je liga sustav (svaki sa svakim).
III.A.3 Prvak Prve lige (seniori i seniorke) sudjeluje na Svjetskom kupu.
Drugoplasirani Prve lige (seniori i seniorke) sudjeluje na Europskom kupu.
Trećeplasirani Prve lige (seniori i seniorke) sudjeluje na "NBC" kupu.
III.A.4 U Prvoj "B" hrvatskoj ligi - Sjever sudjeluju zone: Zagrebačka, Varaždinska,
Bjelovarska, Osječka, Požeška, odnosno regije: Istok, Sjever i Centar.
III.A.5 U Prvoj "B" hrvatskoj ligi - Jug sudjeluju zone: Riječka, Zadarska, Splitska,
odnosno regije: Jug i Zapad.
III.A.6 Momčadska natjecanja u Prvim ligama su IV. stupanj i odigravaju se prema liga
sustavu, prema regionalnoj područnoj pripadnosti.
III.A.7 Momčadska natjecanja na III. stupnju su regionalne lige, odnosno Druge
hrvatske lige i odvijat će se u konkurenciji seniora i seniorki i to:
III.A.7.1 Druga hrvatska liga – Istok.
III.A.7.2 Druga hrvatska liga – Sjever.
III.A.7.3 Druga hrvatska liga – Centar.
III.A.7.4 Druga hrvatska liga – Zapad.
III.A.7.5 Druga hrvatska liga – Jug.
III.A.7.6 Druge hrvatske lige mogu imati najmanje 5 a najviše 14 klubova. Ukoliko ima
dovoljno klubova u pojedinoj regiji i za lige II. ili I. stupnja tada Druga
hrvatska liga te regije može imati najmanje 10, a najviše 12 klubova.
III.A.7.7 Ukoliko neka od regija ima manje od 5 klubova u III. stupnju natjecanja tada
se klubovi te regije pridružuju natjecanju najbliže regije:






Regija
Regija
Regija
Regija
Regija

Jug se pridružuje regiji Zapad
Zapad se pridružuje regiji Jug
Centar se pridružuje regiji Sjever
Sjever se pridružuje regiji Centar
Istok se pridružuje regiji Sjever ili Regiji Centar

III.A.7.8 Ukoliko kod seniorki imamo tri (3) druge lige tada pobjednici drugih liga igraju
play off za ulazak u I. hrvatsku ligu.
Play off se igra „liga sustavom“ i u nadležnosti je NK IO HKS-a.
Ukoliko imamo četiri (4) ili pet (5) drugih liga tada pobjednici drugih liga igraju
kvalifikacije za ulazak u I. hrvatsku ligu.
Kvalifikacije za ulazak u I. hrvatsku ligu igraju se turnirskom načinom i u
nadležnosti su NK IO HKS-a.

III.A.8

Popunjavanje liga vršit će se na slijedeći način:

III.A.8.1 Hrvatsku ligu za seniorke popunit će prve dvije (2) plasirane ekipe u Play off-u
drugih hrvatskih kuglačkih liga ili prve dvije (2) plasirane ekipe u
kvalifikacijama za ulazak u I. hrvatsku ligu.
Ukoliko imamo dvije (2) druge lige tada pobjednici tih liga popunjavaju I.
hrvatski ligu za seniorke.
III.A.8.2 I. hrvatsku ligu za seniore popunit će prvaci I. "B" hrvatske lige Sjever i Jug.
III.A.8.3 I. "B" hrvatsku ligu - Sjever, popunit će prvaci II. hrvatske lige Istok, Sjever i
Centar.
III.A.8.4 I. "B" hrvatsku ligu - Jug, popunit će prvaci II. hrvatske lige Zapad i Jug.
III.A.9 Iz pojedinih liga ispasti će onoliko klubova - momčadi, koliko ih popunjava
vodeći računa da lige broje unaprijed određeni broj klubova – momčadi.
III.A.10 Lige koje imaju osam (8) ili više klubova odigravat će se „liga sustavom“, a lige
koje imaju manje od osam (8) klubova odigravat će se slijedećim sustavom:
III.A.10.1 Lige sa sedam (7) klubova igraju liga sustavom, te nakon završenog liga
sustava četiri (4) najbolje ekipe igraju Play off koji se igra liga sustavom s
time da se bodovi iz prvog djela prenose u Play off.
III.A.10.2 Lige s pet (5) i šest (6) klubova igraju četvero kružnim liga sustavom.
III.A.11 Zonska - međužupanijska momčadska natjecanja su natjecanja u II. stupnju i
mogu se odigravati "liga sustavom".
III.A.12 Županijska odnosno gradska momčadska natjecanja su na I. stupnju i mogu se
odigravati "liga sustavom" ili "turnirski".
III.A.13 Momčadska prvenstva ostalih kategorija mogu se odigravati "liga sustavom" ili
"turnirski", na svim stupnjevima natjecanja.
III.A.14 U sustavu natjecanja Republike Hrvatske postoji i KUP natjecanje za kategorije
seniora i seniorki, a odigrava se na svim stupnjevima.
III.A.14.1 Završnica Hrvatskog kuglačkog KUP-a je natjecanje na IV. stupnja na kojem
može sudjelovati do šesnaest (16) klubova u organizaciji Natjecateljske
komisije HKS-a.
III.A.14.2 Sudjelovanje na natjecanju "Hrvatskog kuglačkog KUP-a" je obvezno za sve
klubove koji se natječu u IV. i III. stupnju natjecanja, klubovi iz II. i I.
stupnja natjecanja po želji mogu i ne moraju nastupiti u KUP-u.
III.A.14.3 Organizaciju natjecanja Hrvatskog kuglačkog KUP-a na III. stupnju provodi
Voditelj regije i Natjecateljska komisija regije, a na II. i I. stupnju provode
Kuglački savezi prema područnoj pripadnosti.

III.A.15 Klubovi koji se natječu u IV. stupnju natjecanja za seniore ili seniorke moraju
imati juniorsku momčad.
III.A.16 Juniorske momčadi sudjeluju na IV. stupnju prema ključu po regijama kako
slijedi:
Regija
Istok

Juniori
2

Juniorke
2

Sjever

2

2

Zapad

2

2

Jug

2

2

Centar

2

2

6

6

16

16

Po plasmanu iz prethodne
godine
Ukupno

III.A.16.1 Juniorsko prvenstvo na IV. stupnju igra se turnirskim načinom.
III.A.16.2 Juniorsko prvenstvo na III. stupnju igra se „turnirskim načinom“ ili „liga
sustavom“.
III.A.16.3 Svaka regija dužna je za ekipno prvenstvo prijaviti ekipe po postignutom
plasmanu na natjecanju III. stupnja.
III.A.16.4 Kvote za ekipno prvenstvo (tablica iz točke III.A.16) može mijenjati Izvršni
odbor HKS-a, a na prijedlog Natjecateljske komisije i to prije početka
sportske godine.
III.A.17 Za momčadi-ekipe mlađih juniora, mlađih juniorki, kadeta i kadetkinja
sudjelovanje na IV. stupnju je po slobodnoj prijavi.
III.A.18 Za kategorije pomladak i veterana momčadsko - ekipno prvenstvo se ne
održava.

III.B NATJECANJA PAROVA I TANDEMA
III.B.1 Natjecanja parova održavaju se na svim stupnjevima "turnirskim načinom".
III.B.2 Broj sudionika na I. i II. stupnju određuju Kuglački savezi prema područnoj
pripadnosti svojim međusobnim dogovorom.
III.B.3 Broj sudionika na III. stupnju određuje Natjecateljska komisija regije.
III.B.4 Broj sudionika na IV. stupnju određuje se prema ključu po regijama kako slijedi:

Regija
Istok
Sjever
Zapad
Jug
Centar
Po plasmanu iz
prethodne godine
Ukupno

Seniori
Muškarci
Žene
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Juniori
Muškarci
Žene
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5

5

5

5

20

20

20

20

Mlađi juniori i kadeti

M/Ž
Slobodna
Prijava

III.B.4.1 Svaka regija dužna je za natjecanje parova prijaviti parove po postignutom
plasmanu na natjecanju III. stupnja.
III.B.4.2 Svaka regija uz dozvoljeni broj natjecatelja prijavljuje i po tri (3) plasirana para
- rezerve, koji mogu ostvariti svoj nastup na državnom prvenstvu samo za
svoje regije.
III.B.4.3 Kvote za natjecanje parova (tablica iz točke III.B.4.) može mijenjati Izvršni
odbor HKS-a, a na prijedlog Natjecateljske komisije i to prije početka sportske
godine.
III.B.4.4 U natjecanju parova nema mogućnosti zamjene igrača i pravo nastupa nemaju
strani državljani.
III.B.5 Natjecanje tandema održavaju se na svim stupnjevima i igra se u dva dijela,
kvalifikacije turnirskim sustavom, a završnica s najviše 16 tandema
eliminacijskim sustavom.
III.B.5.1 Za natjecanje tandema na IV. stupnju prijava je slobodna. Izvršni odbor HKS-a
na prijedlog Natjecateljske komisije može odrediti kvote za IV. stupanj i to
prije početka sportske godine.
III.B.5.2 U natjecanju tandema nema mogućnosti zamjene igrača i pravo nastupa
nemaju strani državljani.
III.B.6 Za kategorije podmlatka (mlađi i stariji) i veterana, prvenstvo parova i tandema
se neće održavati.

III.C POJEDINAČNO I SPRINT NATJECANJE
III.C.1 Pojedinačno natjecanja provoditi će se u svim kategorijama igrača i igračica.
III.C.2 Broj sudionika na I. i II. stupnju određuju Kuglački savezi prema područnoj
pripadnosti svojim međusobnim dogovorom.
III.C.3 Broj sudionika na III. stupnju određuje natjecateljska komisija regije.
III.C.4 Broj sudionika na IV. stupnju određuje se prema ključu po regijama kako slijedi:

Regija
Istok
Sjever
Zapad
Jug
Centar
Prošlogodišnji prvak
Po plasmanu iz
prethodne godine
Ukupno

Seniori
Muškarci
Žene
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1

Juniori
Muškarci
Žene
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1

16

16

16

16

32

32

32

32

Ostale kategorije
M/Ž
Slobodna
Prijava

III.C.4.1 Svaka regija dužna je za pojedinačno prvenstvo prijaviti natjecatelje po
postignutom plasmanu na natjecanju III. stupnja.
III.C.4.2 Svaka regija uz dozvoljeni broj natjecatelja prijavljuje i po tri (3) prvoplasirane
rezerve, koje mogu ostvariti svoj nastup na državnom prvenstvu samo za
svoju regiju.
III.C.4.3 Kvote za pojedinačno natjecanje (tabela iz točke III.B.4.) može mijenjati
Izvršni odbor HKS-a, a na prijedlog Natjecateljske komisije i to prije početka
sportske godine.
III.C.5 Način odigravanja pojedinačnih prvenstva za IV. stupanj donosi Izvršni odbor
HKS-a, a na prijedlog natjecateljske komisije.
III.C.6 Natjecanje sprinta održavaju se na svim stupnjevima i igra se u dva dijela,
kvalifikacije turnirskim sustavom, a završnica s najviše 16 igrača eliminacijskim
sustavom.
III.C.6.1 Za sprint natjecanje na IV. stupnju prijava je slobodna. Izvršni odbor HKS-a
na prijedlog Natjecateljske komisije može odrediti kvote za IV. stupanj i to
prije početka sportske godine.
III.C.6.2 Za kategorije podmlatka (mlađi i stariji) i veterana, sprint se neće održavati.

IV. NAČIN ODIGRAVANJA
IV.1 Propozicijama natjecanja utvrđuje se broj nastupa igrača i igračica kao i način
utvrđivanja poretka.
IV.2 Raspored odigravanja i satnica nastupa momčadi igrača i igračica utvrđuje se na
temelju plasmana na nižim stupnjevima natjecanja, a to vrše Voditelji liga za
momčadska natjecanja.
Za pojedinačna natjecanja, parove, tandeme i sprint Natjecateljska komisija
Izvršnog odbora HKS u pojedinim slučajevima određuje ždrijebom
IV.3 Kuglačke discipline igrača i igračica u pravilu se odigravaju mješovitim hicima u
"pune" i "čišćenje".
IV.4 Broj hitaca po nastupu određuje se Propozicijama natjecanja..

IV.5 U jednom danu igrač i igračica mogu odigravati slijedeći broj hitaca:
Kategorija
Seniori
Seniorke
Juniori/kinje
Mlađi juniori/kinje
Kadeti/kinje
Podmladak
Veterani/ke

U kontinuitetu
240
240
120
120
120
120
120

S prekidima
360
240
240
240
120
120
120

V. SASTAV MOMČADI - EKIPA
V.1 Momčad – ekipa u svom sastavu broji sljedeći broj igrača/ica kako slijedi:
V.1.1 Seniori i seniorke: šest (6) igrača/ica ; dvije (2) pričuve.
V.1.2 Juniori i juniorke: četiri (4) igrača/ica; jedna (1) pričuva.
V.1.3 Mlađi juniori i mlađe juniorke: četiri (4) igrača/ica; jedna (1) pričuva.
V.1.4 Kadeti i kadetkinje: tri (3) igrača/ica; jedna (1) pričuva.
V.1.5 Parove čine dva (2) igrača ili dvije (2) igračice u svim kategorijama bez pričuve.
V.1.6 Tandeme čine dva (2) igrača ili dvije (2) igračice u svim kategorijama bez pričuve.

VI. OSTALO
VI.1 Odgovornost za odigravanje pojedinih utakmica u „liga sustavu“ snosi domaćin.
VI.2 U prilogu sustava natjecanja daje se pregled „liga“ natjecanja za seniorsku
kategoriju – muškarci – žene.
VI.3 U prilogu sustava natjecanja daje se dokument kojim se točno određuje
popunjavanje liga u prijelaznoj godina iz starog sustava u novi sustav.
VI.4 Ovaj sustav donesen je na Skupštini Hrvatskog kuglačkog saveza održanoj 27.
lipnja 2015. godine, te se primjenjuje od 01.07.2016. godine.
VI.5 Na sjednicama Skupštine Hrvatskog kuglačkog saveza održanim 29. srpnja 2016. i
24. lipnja 2017. godine donesene su dopune-izmjene na osnovni tekst usvojen 26.
lipnja 2015. godine, a radi boljeg tumačenja organizacijskog dijela provođenja
ligaškog natjecanja, te se iste primjenjuje s danom donošenja.
Ozalj, 24. lipnja 2017. godine

Predsjednik HKS-a
Prof. dr. sc. Tonči Mikac

