
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O P O Z I C I J E   N A T J E C A N J A 
 

KOŠARKAŠKOG SAVEZA ZAGREBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, kolovoz 2021. 



Na temelju Članka 3. Pravilnika o natjecanju Hrvatskog košarkaškog saveza, Upravni odbor Košarkaškog 
saveza Zagreba donio je  

 
PROPOZICIJE NATJECANJA 

KOŠARKAŠKOG SAVEZA ZAGREBA 
 
I OPĆE ODREDBE 
 
Izrazi koji se koriste u ovim Propozicijama imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na 
muški i ženski rod, osim kada je za pojedino pitanje izričito naznačeno drugačije. 
 

Članak 1. 
 

Košarkaški savez Zagreba organizira natjecanja mlađeuzrastnih ekipa klubova sa područja županija: Sisačko-
Moslavačke, Karlovačke, Krapinsko-Zagorske, Zagrebačke i Grada Zagreba. 
 

Članak 2. 
 

Prvenstvene utakmice mlađeuzrastnih natjecanja igraju se prema odredbama Službenih pravila košarkaške 
igre Međunarodne košarkaške federacije (FIBA).  
 

Članak 3. 
 
Organizaciju i vođenje natjecanja provodi Povjerenik natjecanja, dok službene osobe utakmica (suci i 
opunomoćenici) određuje Povjerenik za službene osobe. 
 
Povjerenika natjecanja i Povjerenika za službene osobe imenuje Upravni odbor Košarkaškog saveza Zagreba. 
 
Vodeći natjecanje Povjerenik natjecanja primjenjuje ove Propozicije, Službena pravila košarkaške igre, 
Stegovnik Hrvatskog košarkaškog saveza, Pravilnik o natjecanju te druge važeće opće akte Hrvatskog 
košarkaškog saveza i odluke tijela Hrvatskog košarkaškog saveza i Košarkaškog saveza Zagreba. 
 
Sve odluke, žalbe, kao i svi podnesci i obavijesti smatraju se uredno poslanim odnosno uredno zaprimljenim i 
uručenim dostavom na e-mail adresu, koje pojedini klub navede u prijavnici za natjecanje. 

 
Članak 4. 

 
Natjecanja po ligama organiziraju se na temelju broja prijavljenih ekipa, na temelju plasmana iz prethodne 
sezone, te odigranih kvalifikacija. 
 
MUŠKA JUNIORSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR I. LIGA ZA PLASMAN OD 1. DO 8. 
MJESTA (MJ HRLC I. liga za plasman od 1. do 8. mjesta) 
 
U natjecanju MJ HRLC I. lige za plasman od 1. do 8. mjesta sudjeluje 8 (osam) ekipa: 

- pet ekipa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone (1. do 5. mjesto), 
- prvoplasirana ekipa MJ HRLC II. lige iz prethodne natjecateljske sezone 
- prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz kvalifikacija. 

 
Natjecanje u MJ HRLC I. ligi za plasman od 1. do 8. mjesta odvija se po dvostrukom bod sustavu i to 
četrnaest (14) kola na osnovu čega se dobije poredak klubova od 1. do 8. mjesta. 
 
Na temelju plasmana u MJ HRLC I. ligi ekipe ostvaruju pravo igranja Prvenstva Hrvatske (Propozicije 
natjecanja Prvenstva Hrvatske za juniore U19 Hrvatskog košarkaškog saveza). 
 
Ekipa koja se plasira na 8. mjesto MJ HRLC I. lige za plasman od 1. do 8. mjesta u slijedećoj sezoni natječe 
se u MJ HRLC I. ligi za plasman od 9. do 16. mjesta. 
 
Kvalifikacije 
 
Za igranje kvalifikacija mogu se prijaviti sve zainteresirane ekipe. 
 
Na temelju broja prijavljenih ekipa za igranje kvalifikacija za plasman u MJ HRLC I. ligu određuje se sistem 
natjecanja. 
Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz kvalifikacija ostvaruje pravo igranja MJ HRLC I. lige za plasman od 1. 
do 8. mjesta. 



Ekipe koje igraju kvalifikacije i ne ostvare pravo igranja u MJ HRLC I. ligi za plasman od 1. do 8. mjesta, 
igrat će ligu za plasman u kojoj su ostvarili pravo nastupa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske 
sezone. 
 
U slučaju da nema zainteresiranih ekipa za igranje kvalifikacija, MJ HRLC I. ligu za plasman od 1. do 8. 
mjesta igraju šestoplasirana i sedmoplasirana ekipa iz prethodne natjecateljske sezone. 
 
U slučaju da ekipa koja je u prethodnoj natjecateljskoj sezoni ostvarila pravo nastupa u MJ HRLC I. ligi za 
plasman od 1. do 8. mjesta odustane od natjecanje u MJ HRLC I. ligi za plasman od 1. do 8. mjesta, 
trećeplasirana ekipa kvalifikacija ostvaruje pravo igranja MJ HRLC I. lige za plasman od 1. do 8. mjesta.  
U slučaju da nema zainteresiranih ekipa za igranje kvalifikacija i ekipa sa pravom igranja odustane od 
natjecanja u MJ HRLC I. ligi za plasman od 1. do 8. mjesta, ligu popunjava drugoplasirana ekipa MJ HRLC I. 
lige za plasman od 9. do 16. mjesta. 
U slučaju odustajanja dvije ili više ekipa koje su ostvarile plasman u MJ HRLC I. ligi za plasman od 1. do 8. 
mjesta, ligu popunjavaju ostale ekipe po redoslijedu plasmana u MJ HRLC I lige za plasman od 9. do 16. 
mjesta.  
 
MUŠKA JUNIORSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR I. LIGA ZA PLASMAN OD 9. DO 16. 
MJESTA (MJ HRLC I. liga plasman od 9. do 16. mjesta) 
 
U natjecanju MJ HRLC I. lige za plasman od 9. do 16. mjesta sudjeluje 8 (osam) ekipa: 

- osmoplasirana ekipa MJ HRLC I. lige za plasman od 1. do 8. mjesta iz prethodne natjecateljske 
sezone, 

- sedam ekipa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone (2. do 7. mjesto), 
- prvoplasirana ekipa MJ HRLC I. lige za plasman od 17. do 24. mjesta iz prethodne natjecateljske 

sezone 
 
Natjecanje u MJ HRLC I. ligi za plasman od 9. do 16. mjesta odvija se po dvostrukom bod sustavu i to 
četrnaest (14) kola na osnovu čega se dobije poredak klubova od 9. do 16. mjesta. 
Prvoplasirana ekipa MJ HRLC I. lige za plasman od 9. od 16. mjesta ostvaruje direktan plasman u MJ HRLC I. 
ligu za plasman od 1. do 8. mjesta u slijedećoj sezoni. 
 
MUŠKA JUNIORSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR I. LIGA ZA PLASMAN OD 17. DO 24. 
MJESTA (MJ HRLC I. liga za plasman od 17. do 24. mjesta) 
 
U natjecanju MJ HRLC I. lige za plasman od 17. do 24. mjesta sudjeluje 6 (šest) do 14 (četrnaest) ekipa: 

- osmoplasirana ekipa MJ HRLC I. lige za plasman od 8. do 16. mjesta iz prethodne natjecateljske 
sezone, 

- ekipe na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone 
- ekipe koje se prijave u natjecanje juniora, a koje prethodne sezone nisu igrale u natjecanju 

juniora 
 
Sustav natjecanja MJ HRLC I. lige za plasman od 17. do 24. mjesta određuje se nakon prispjelih prijava 
sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
Prvoplasirana ekipa MJ HRLC I. lige za plasman od 17. do 24. mjesta ostvaruje direktan plasman u MJ HRLC 
I. ligu za plasman od 9. do 16. mjesta u slijedećoj sezoni. 
 
U slučaju da se u natjecanje juniora prijavi više od 30 ekipa, natjecanje će se organizirati u četiri lige: 

- MJ HRLC I. liga za plasman od 1. do 8. mjesta  8 ekipa 
- MJ HRLC I. liga za plasman od 9. do 16. mjesta 8 ekipa 
- MJ HRLC I. liga za plasman od 17. do 24. mjesta 8 ekipa 
- MJ HRLC I. liga za plasman od 25. mjesta  minimalno 6 ekipa  

 
U natjecanju MJ HRLC I. lige za plasman od 25. mjesta sudjeluju klubovi koji su se u prethodnoj sezoni 
plasirali od 9. mjesta do posljednjeg mjesta MJ HRLC I. lige za plasman od 17. do 24. mjesta i ekipe koje se 
prijavljuju u natjecanje juniora, a koje prethodne sezone nisu igrale u natjecanju juniora.  
 
Sustav natjecanja MJ HRLC I. lige za plasman od 25. mjesta određuje se nakon prispjelih prijava sukladno 
broju prijavljenih ekipa. 
 
MUŠKA KADETSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR I. LIGA (MK HRLC I. liga) 
 
U natjecanju MK HRLC I. lige sudjeluje 8 (osam) ekipa: 

- pet ekipa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone (1. do 5. mjesto), 



- prvoplasirana ekipa MK HRLC II. lige iz prethodne natjecateljske sezone 
- prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz kvalifikacija. 

 
Natjecanje u MK HRLC I. ligi odvija se po dvostrukom bod sustavu i to četrnaest (14) kola na osnovu čega se 
dobije poredak klubova od 1. do 8. mjesta. 
 
Na temelju plasmana u MK HRLC I. ligi ekipe ostvaruju pravo igranja Jedinstvene kadetske lige i Kupa regija 
(Propozicije natjecanja Prvenstva Hrvatske za kadete U17 Hrvatskog košarkaškog saveza). 
 
Ekipa koja se plasira na 8. mjesto MK HRLC I. lige u slijedećoj sezoni natječe se u MK HRLC II. ligi. 
 
Kvalifikacije 
 
Za igranje kvalifikacija mogu se prijaviti sve zainteresirane ekipe. 
 
Na temelju broja prijavljenih ekipa za igranje kvalifikacija za plasman u MK HRLC I. ligu određuje se sistem 
natjecanja. 
Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz kvalifikacija ostvaruje pravo igranja MK HRLC I. lige. 
Ekipe koje igraju kvalifikacije i ne ostvare pravo igranja u MK HRLC I. ligi, igrat će ligu u kojoj su ostvarili 
pravo nastupa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone. 
 
U slučaju da nema zainteresiranih ekipa za igranje kvalifikacija, MK HRLC I. ligu igraju šestoplasirana i 
sedmoplasirana ekipa iz prethodne natjecateljske sezone. 
 
U slučaju da ekipa koja je u prethodnoj natjecateljskoj sezoni ostvarila pravo nastupa u MK HRLC I. ligi 
odustane od natjecanje u MK HRLC I. ligi, trećeplasirana ekipa kvalifikacija ostvaruje pravo igranja MK HRLC 
I. lige.  
U slučaju da nema zainteresiranih ekipa za igranje kvalifikacija i ekipa sa pravom igranja odustane od 
natjecanja u MK HRLC I. ligi, ligu popunjava drugoplasirana ekipa MK HRLC II. lige. 
U slučaju odustajanja dvije ili više ekipa koje su ostvarile plasman u MK HRLC I. ligi, ligu popunjavaju ostale 
ekipe po redoslijedu plasmana u MK HRLC II lige.  
 
 MUŠKA KADETSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR II. LIGA (MK HRLC II. liga) 
 
U natjecanju MK HRLC II. lige sudjeluje 8 (osam) ekipa: 

- osmoplasirana ekipa MK HRLC I. lige iz prethodne natjecateljske sezone, 
- sedam ekipa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone (2. do 7. mjesto), 
- prvoplasirana ekipa MK HRLC III. lige iz prethodne natjecateljske sezone. 

 
Natjecanje u MK HRLC II. ligi odvija se po dvostrukom bod sustavu i to četrnaest (14) kola na osnovu čega 
se dobije poredak klubova od 1. do 8. mjesta. 
Prvoplasirana ekipa MK HRLC II. lige ostvaruje direktan plasman u MK HRLC I. ligu u slijedećoj sezoni. 
 
MUŠKA KADETSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR III. LIGA (MK HRLC III. liga) 
 
U natjecanju MK HRLC III. lige sudjeluje 8 (osam) ekipa: 

- osmoplasirana ekipa MK HRLC II. lige iz prethodne natjecateljske sezone, 
- sedam ekipa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone (2. do 7. mjesto), 
- prvoplasirana ekipa MK HRLC IV. lige iz prethodne natjecateljske sezone. 

 
Natjecanje u MK HRLC III. ligi odvija se po dvostrukom bod sustavu i to četrnaest (14) kola na osnovu čega 
se dobije poredak klubova od 1. do 8. mjesta. 
Prvoplasirana ekipa MK HRLC III. lige ostvaruje direktan plasman u MK HRLC II. ligu u slijedećoj sezoni. 
 
MUŠKA KADETSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR IV. LIGA (MK HRLC IV. liga) 
 
U natjecanju MK HRLC IV. lige sudjeluje 6 (šest) do 14 (četrnaest) ekipa: 

- osmoplasirana ekipa MK HRLC III. lige iz prethodne natjecateljske sezone, 
- ekipe na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone, 
- ekipe koje se prijave u natjecanje kadeta, a koje prethodne sezone nisu igrale u natjecanju 

kadeta. 
Sustav natjecanja MK HRLC IV. lige određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
Prvoplasirana ekipa MK HRLC IV. lige ostvaruje direktan plasman u MK HRLC V. ligu u slijedećoj sezoni. 
 
U slučaju da se u natjecanje kadeta prijavi više od 38 ekipa, natjecanje će se organizirati u pet liga: 



- MK HRLC I. liga  8 ekipa, 
- MK HRLC II. liga 8 ekipa, 
- MK HRLC III. liga 8 ekipa, 
- MK HRLC IV. liga 8 ekipa, 
- MK HRLC V. liga minimalno 6 ekipa.  

 
U natjecanju MK HRLC V. lige sudjeluju klubovi koji su se u prethodnoj sezoni plasirali od 9. mjesta do 
posljednjeg mjesta i ekipe koje se prijavljuju u natjecanje kadeta, a koje prethodne sezone nisu igrale u 
natjecanju kadeta.  
 
Sustav natjecanja MK HRLC V. lige određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
MUŠKA PRETKADETSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR I. LIGA (MPK HRLC I. liga) 
 
U natjecanju MPK HRLC I. lige sudjeluje 8 (osam) ekipa: 

- pet ekipa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone (1. do 5. mjesto), 
- prvoplasirana ekipa MPK HRLC II. lige iz prethodne natjecateljske sezone, 
- prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz kvalifikacija. 

 
Natjecanje u MPK HRLC I. ligi odvija se po dvostrukom bod sustavu i to četrnaest (14) kola na osnovu čega 
se dobije poredak klubova od 1. do 8. mjesta. 
 
Na temelju plasmana u MPK HRLC I. ligi ekipe ostvaruju pravo igranja Jedinstvene pretkadetske lige i Kupa 
Regija (Propozicije natjecanja Prvenstva Hrvatske za pretkadete U15 Hrvatskog košarkaškog saveza). 
 
Ekipa koja se plasira na 8. mjesto MPK HRLC I. lige u slijedećoj sezoni natječe se u MPK HRLC II. ligi. 
 
Kvalifikacije 
 
Za igranje kvalifikacija mogu se prijaviti sve zainteresirane ekipe. 
 
Na temelju broja prijavljenih ekipa za igranje kvalifikacija za plasman u MPK HRLC I. ligu određuje se sistem 
natjecanja. 
Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz kvalifikacija ostvaruje pravo igranja MPK HRLC I. lige. 
Ekipe koje igraju kvalifikacije i ne ostvare pravo igranja u MPK HRLC I. ligi, igrat će ligu u kojoj su ostvarili 
pravo nastupa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone. 
 
U slučaju da nema zainteresiranih ekipa za igranje kvalifikacija, MPK HRLC I. ligu igraju šestoplasirana i 
sedmoplasirana ekipa iz prethodne natjecateljske sezone. 
 
U slučaju da ekipa koja je u prethodnoj natjecateljskoj sezoni ostvarila pravo nastupa u MPK HRLC I. ligi 
odustane od natjecanje u MPK HRLC I. ligi, trećeplasirana ekipa kvalifikacija ostvaruje pravo igranja MPK 
HRLC I. lige.  
U slučaju da nema zainteresiranih ekipa za igranje kvalifikacija i ekipa sa pravom igranja odustane od 
natjecanja u MPK HRLC I. ligi, ligu popunjava drugoplasirana ekipa MPK HRLC II. lige. 
U slučaju odustajanja dvije ili više ekipa koje su ostvarile plasman u MPK HRLC I. ligi, ligu popunjavaju ostale 
ekipe po redoslijedu plasmana u MPK HRLC II. lige.  
 
MUŠKA PRETKADETSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR II. LIGA (MPK HRLC II. liga) 
 
U natjecanju MPK HRLC II. lige sudjeluje 8 (osam) ekipa: 

- osmoplasirana ekipa MPK HRLC I. lige iz prethodne natjecateljske sezone, 
- sedam ekipa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone (2. do 7. mjesto), 
- prvoplasirana ekipa MPK HRLC III. lige iz prethodne natjecateljske sezone 

 
Natjecanje u MPK HRLC II. ligi odvija se po dvostrukom bod sustavu i to četrnaest (14) kola na osnovu čega 
se dobije poredak klubova od 1. do 8. mjesta. 
Prvoplasirana ekipa MPK HRLC II. lige ostvaruje direktan plasman u MPK HRLC I. ligu u slijedećoj sezoni. 
MUŠKA PRETKADETSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR III. LIGA (MPK HRLC III. liga) 
 
U natjecanju MPK HRLC III. lige sudjeluje 8 (osam) ekipa: 

- osmoplasirana ekipa MPK HRLC II. lige iz prethodne natjecateljske sezone, 
- sedam ekipa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone (2. do 7. mjesto), 
- prvoplasirana ekipa MPK HRLC IV. lige iz prethodne natjecateljske sezone 

 



Natjecanje u MPK HRLC III. ligi odvija se po dvostrukom bod sustavu i to četrnaest (14) kola na osnovu čega 
se dobije poredak klubova od 1. do 8. mjesta. 
Prvoplasirana ekipa MPK HRLC III. lige ostvaruje direktan plasman u MPK HRLC II. ligu u slijedećoj sezoni. 
 
MUŠKA PRETKADETSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR IV. LIGA (MPK HRLC IV. liga) 
 
U natjecanju MPK HRLC IV. lige sudjeluje 8 (osam) ekipa: 

- osmoplasirana ekipa MPK HRLC III. lige iz prethodne natjecateljske sezone, 
- sedam ekipa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone (2. do 7. mjesto), 
- prvoplasirana ekipa MPK HRLC V. lige iz prethodne natjecateljske sezone 

 
Natjecanje u MPK HRLC IV. ligi odvija se po dvostrukom bod sustavu i to četrnaest (14) kola na osnovu čega 
se dobije poredak klubova od 1. do 8. mjesta. 
Prvoplasirana ekipa MPK HRLC IV. lige ostvaruje direktan plasman u MPK HRLC III. ligu u slijedećoj sezoni. 
 
MUŠKA PRETKADETSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR V. LIGA (MPK HRLC V. liga) 
 
U natjecanju MPK HRLC V. lige sudjeluje 6 (šest) do 14 (četrnaest) ekipa: 

- osmoplasirana ekipa MPK HRLC IV. lige iz prethodne natjecateljske sezone, 
- ekipe na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone 
- ekipe koje se prijave u natjecanje pretkadeta, a koje prethodne sezone nisu igrale u natjecanju 

pretkadeta 
 
Sustav natjecanja MPK HRLC V. lige određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
Prvoplasirana ekipa MPK HRLC V. lige ostvaruje direktan plasman u MPK HRLC IV. ligu u slijedećoj sezoni. 
 
HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR DJEČACI U13 I. LIGA (MHRLC U13 I. liga) 
 
U natjecanju MHRLC U13 I. lige sudjeluje 8 (osam) ekipa: 

- pet ekipa na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone (1. do 5. mjesto), 
- prvoplasirana ekipa MHRLC U13 II. lige iz prethodne natjecateljske sezone 
- prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz kvalifikacija. 

 
Natjecanje u MHRLC U13 I. ligi odvija se po dvostrukom bod sustavu i to četrnaest (14) kola na osnovu čega 
se dobije poredak klubova od 1. do 8. mjesta. 
 
Na temelju plasmana u MHRLC U13 I. ligi ekipe ostvaruju pravo igranja Prvenstva Hrvatske (Propozicije 
natjecanja Prvenstva Hrvatske za dječake U13 Hrvatskog košarkaškog saveza). 
 
Ekipa koja se plasira na 8. mjesto MHRLC U13 I. lige u slijedećoj sezoni natječe se u MHRLC U13 II. ligi. 
 
Kvalifikacije 
 
Za igranje kvalifikacija mogu se prijaviti sve zainteresirane ekipe. 
 
Na temelju broja prijavljenih ekipa za igranje kvalifikacija za plasman u MHRLC U13 I. ligu određuje se 
sistem natjecanja. 
Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz kvalifikacija ostvaruje pravo igranja MHRLC U13 I. lige. 
 
U slučaju da nema zainteresiranih ekipa za igranje kvalifikacija, MHRLC U13 I. ligu igraju šestoplasirana i 
sedmoplasirana ekipa iz prethodne natjecateljske sezone. 
 
U slučaju da ekipa koja je u prethodnoj natjecateljskoj sezoni ostvarila pravo nastupa u MHRLC U13 I. ligi 
odustane od natjecanje u MHRLC U13 I. ligi, trećeplasirana ekipa kvalifikacija ostvaruje pravo igranja MHRLC  
U13 I. lige.  
U slučaju da nema zainteresiranih ekipa za igranje kvalifikacija i ekipa sa pravom igranja odustane od 
natjecanja u MHRLC U13 I. ligi, ligu popunjava drugoplasirana ekipa MHRLC U13 II. lige. 
U slučaju odustajanja dvije ili više ekipa koje su ostvarile plasman u MHRLC U13 I. ligi, ligu popunjavaju 
ostale ekipe po redoslijedu plasmana u MHRLC U13 II. lige.  
 
HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR DJEČACI U13 II. LIGA (MHRLC U13 II. liga) 
 
U natjecanju MHRLC U13 II. lige sudjeluje 6 (šest) do 14 (četrnaest) ekipa: 

- osmoplasirana ekipa MHRLC U13 I. lige iz prethodne natjecateljske sezone, 
- ekipe na temelju plasmana iz prethodne natjecateljske sezone, 



- ekipe koje se prijave u natjecanje dječaka U13, a koje prethodne sezone nisu igrale u natjecanju 
dječaka U13. 

Sustav natjecanja MHRLC U13 II. lige određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
Prvoplasirana ekipa MHRLC U13 II. lige ostvaruje direktan plasman u MHRLC U13 II. ligu u slijedećoj sezoni. 
 
U slučaju da se u natjecanje dječaka U13 prijavi više od 22 ekipe, natjecanje će se organizirati u tri lige: 

- MHRLC I. liga  8 ekipa, 
- MHRLC II. liga 8 ekipa, 
- MHRLC III. liga minimalno 6 ekipa.  

 
U natjecanju MHRLC U13 III. lige sudjeluju klubovi koji su se u prethodnoj sezoni plasirali od 9. mjesta do 
posljednjeg mjesta i ekipe koje se prijavljuju u natjecanje dječaka U13, a koje prethodne sezone nisu igrale 
u natjecanju dječaka U13.  
 
Sustav natjecanja MHRLC U13 III. lige određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
PRVENSTVO REGIJE CENTAR ZA MLAĐE DJEČAKE U12 
 
Prvenstvo regije Centar za mlađe dječake U12 otvorenog je tipa.  
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
Utakmice se igraju prema odredbama Propozicija natjecanja Prvenstva Hrvatske za mlađe dječake i mlađe 
djevojčice U-12 Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 
PRVENSTVO REGIJE CENTAR U MINI KOŠARCI U-11  
 
Prvenstvo regije Centar u mini košarci U-11 otvorenog je tipa.  
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa Prvenstva regije Centar u mini košarci U-11 ostvaruje pravo nastupa na 
završnom turniru Prvenstva Hrvatske u mini košarci U-11 (Propozicije natjecanja Prvenstva Hrvatske mini 
košarka (U-11, U-9) Hrvatskog košarkaškog saveza). 
 
Utakmice se igraju prema odredbama Propozicija natjecanja Prvenstva Hrvatske mini košarka (U-11, U-9) 
Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 
PRVENSTVO REGIJE CENTAR U MINI KOŠARCI U-9 (za dječake i djevojčice) 
 
Prvenstvo regije Centar u mini košarci U-9 otvorenog je tipa. Pravo nastupa imaju ekipe koje sačinjavaju 
samo dječaci, samo djevojčice ili ekipe koje sačinjavaju i dječaci i djevojčice. 
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa Prvenstva regije Centar u mini košarci U-9 ostvaruje pravo nastupa na 
završnom turniru Prvenstva Hrvatske u mini košarci U-9 (Propozicije natjecanja Prvenstva Hrvatske mini 
košarka (U-11, U-9) Hrvatskog košarkaškog saveza). 
 
Utakmice se igraju prema odredbama Propozicija natjecanja Prvenstva Hrvatske mini košarka (U-11, U-9) 
Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 
ŽENSKA JUNIORSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR I. LIGA (ŽJ HRLC I. liga) 
 
U natjecanju ŽJ HRLC I. lige sudjeluju sve prijavljene ekipe. 
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
Na temelju plasmana u ŽJ HRLC I. ligi ekipe ostvaruju pravo igranja Prvenstva Hrvatske (Propozicije 
natjecanja Prvenstva Hrvatske za juniorke U19 Hrvatskog košarkaškog saveza). 
 
ŽENSKA KADETSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR I. LIGA (ŽK HRLC I. liga) 
 
U natjecanju ŽK HRLC I. lige sudjeluju sve prijavljene ekipe. 
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 



Na temelju plasmana u ŽK HRLC I. ligi ekipe ostvaruju pravo igranja Prvenstva Hrvatske (Propozicije 
natjecanja Prvenstva Hrvatske za kadetkinje U17 Hrvatskog košarkaškog saveza). 
 
Ukoliko se pokaže interes klubova organizira se Ženska kadetska HRLC II. liga. 
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
ŽENSKA PRETKADETSKA HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR I. LIGA (ŽPK HRLC I. liga) 
 
U natjecanju ŽPK HRLC I. lige sudjeluju sve prijavljene ekipe. 
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
Na temelju plasmana u ŽPK HRLC I. ligi ekipe ostvaruju pravo igranja Prvenstva Hrvatske (Propozicije 
natjecanja Prvenstva Hrvatske za pretkadetkinje U15 Hrvatskog košarkaškog saveza). 
 
Ukoliko se pokaže interes klubova organizira se Ženska pretkadetska HRLC II. liga. 
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
HRVATSKA REGIONALNA LIGA CENTAR DJEVOJČICA U13 I. LIGA (ŽHRLC U13 I. liga) 
 
U natjecanju ŽHRLC djevojčica U13 I. lige sudjeluju sve prijavljene ekipe. 
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
Na temelju plasmana u ŽHRLC djevojčica U13 I. ligi ekipe ostvaruju pravo igranja Prvenstva Hrvatske 
(Propozicije natjecanja Prvenstva Hrvatske za djevojčice U13 Hrvatskog košarkaškog saveza). 
 
Ukoliko se pokaže interes klubova organizira se ŽHRLC djevojčica U13 II. liga. 
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
PRVENSTVO REGIJE CENTAR ZA MLAĐE DJEVOJČICE U12 
 
Prvenstvo regije Centar za mlađe djevojčice U12 otvorenog je tipa.  
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
Utakmice se igraju prema odredbama Propozicija natjecanja Prvenstva Hrvatske za mlađe dječake i mlađe 
djevojčice U-12 Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 
PRVENSTVO REGIJE CENTAR U MINI KOŠARCI U-11  
 
Prvenstvo regije Centar u mini košarci U-11 otvorenog je tipa.  
 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih ekipa. 
 
Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa Prvenstva regije Centar u mini košarci U-11 ostvaruje pravo nastupa na 
završnom turniru Prvenstva Hrvatske u mini košarci U-11 (Propozicije natjecanja Prvenstva Hrvatske mini 
košarka (U-11, U-9) Hrvatskog košarkaškog saveza). 
 
Utakmice se igraju prema odredbama Propozicija natjecanja Prvenstva Hrvatske mini košarka (U-11, U-9) 
Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 

Članak 5. 
 

Klub može u istoj uzrasnoj kategoriji uključiti jednu ili više ekipa.  
Druge ekipe klubova ne mogu igrati: MJ HRLC I. ligu za plasman od 1. do 8. mjesta, MK HRLC I. ligu, MPK 
HRLC I. ligu, MHRLC dječaci U13 I. ligu, ŽK HRLC I. ligu, ako je organizirana ŽK HRLC II. liga, ŽPK HRLC I. 
ligu, ako je organizirana ŽPK HRLC II. liga, ŽHRLC djevojčice U13 I. ligu, ako je organizirana ŽHRLC 
djevojčice U13 II. liga. 
Druge ekipe igraju u konkurenciji, svi plasmani koje ostvare druge ekipe su važeći, izuzev plasmana na 1. 
mjesto II. lige.  



Ako druga ekipa ostvari plasman na 1. mjesto II. lige, plasman u I. ligu ostvaruje drugoplasirana ekipa II. 
lige. 
 

Članak 6. 
  
Kalendar natjecanja donosi Upravni odbor KSZ-a, a Povjerenik natjecanja može po ovlasti Upravnog odbora 
KSZ-a u skladu s potrebama mijenjati termine odigravanja pojedinih utakmica. 
 

Članak 7. 
 
Utakmice mlađeuzrastnih liga igraju se prema kalendaru natjecanja u vremenu koje odredi domaćin 
utakmice, s tim što utakmica ne može početi: 
 
 ponedjeljak - petak  prije 20.00 sati nit poslije 21.00 sati 
 subotom   prije 12.00 sati niti poslije 20.30 sati 
 nedjeljom   prije 10.00 sati niti poslije 20.30 sati 
 
Ukoliko domaćin utakmice predloži odigravanje utakmice u terminu od ponedjeljka do petka mora imati 
suglasnost gostujuće ekipe. 
Mjesto, dan i sat odigravanja utakmice klub domaćin dužan je prijaviti povjereniku natjecanja 10 dana prije 
odigravanja utakmice. 
Klub koji je prijavio odigravanje utakmice u određenom terminu, a kasnije iz objektivnih razloga (zauzetost 
dvorane) mijenja satnicu ili dvoranu, može to učiniti najkasnije 5 dana prije prvobitno zakazanog termina. 
Ukoliko postoji opravdan razlog za odgodu utakmice (nastup za gradsku selekciju ili reprezentaciju, bolest) 
klub koji traži odgodu utakmice mora to zatražiti pismenim putem. 
 
Sve utakmice jednog kola moraju se odigrati do predviđenog termina slijedećeg kola. 
 
Povjerenik natjecanja, može ukoliko smatra da je u interesu regularnosti natjecanja, odlučiti da se sve ili 
pojedine utakmice jednog kola igraju istog dana s početkom u isto vrijeme. 

 
Ukoliko se utakmica ne može odigrati u predviđeno vrijeme zbog jednog od opravdanih razloga:  
 isključenje električne energije, 
 isključenje ili zastoj u javnom prometu, 
 vremenske nepogode, 
 nedolazak sudaca, 
utakmica se mora odigrati u terminu koji odredi povjerenik natjecanja. 
Ukoliko gostujuća ekipa dođe na utakmicu, a opravdani razlog nemogućnosti odigravanja utakmice je: 
 isključenje električne energije, 
 lom table, 
 neispravnost na uređajima prije početka utakmice, 
utakmica će se odigrati u terminu koji dogovore domaćin i gostujuća ekipa, uz odobrenje povjerenika 
natjecanja. 
Ukoliko se utakmica ne odigra zbog opravdanog nedolaska gostujuće ekipe: 
 isključenje ili zastoj u javnom prometu, 
 vremenske nepogode, 
i o tome obavijesti opunomoćenika utakmice ili povjerenika natjecanja, utakmica će se odigrati u terminu 
koji odredi domaćin utakmice uz odobrenje povjerenika natjecanja. 
 
Odgođena utakmica mora se odigrati u roku od 15 dana. Ukoliko se utakmica ne odigra u tom roku bit će 
registrirana 20:0 u korist protivničke ekipe, a ekipa koja je uzrokovala odgodu ne dobiva bodove za tu 
utakmicu. 
 
 
II TEHNIČKI NORMATIVI 
 
 

Članak 8. 
 

Utakmice MJ HRLC I. lige i MK HRLC I. lige igraju se u dvoranama koje zadovoljavaju uvjete propisane 
Propozicijama natjecanja Prve muške lige. 
 
Utakmice svih ostalih mlađeuzrastnih ekipa igraju se u dvoranama koje zadovoljavaju osnovne uvjete 
Službenih pravila košarkaške igre. 

 



Članak 9. 
 

Domaćin susreta dužan je 30 minuta prije početka utakmice staviti na raspolaganje domaćoj i gostujućoj 
ekipi dvije (2) ispravne lopte, a prvom sucu utakmice loptu s kojom će se igrati utakmica. 
 

Članak 10. 
 

Na igralištu i na klupi svake ekipe mogu se nalaziti samo osobe upisane u obrazac “Popis igrača za 
utakmicu”. 
Na klupi svake ekipe mogu biti do 7 igrača i 2 trenera. 
 

Članak 11. 
 
Kapetani ekipa ili njihovi zamjenici smiju potpisati zapisnik utakmice samo u slučaju žalbe i to na posebno 
označenom mjestu u zapisniku utakmice. 
 
III EKIPE, TRENERI I SLUŽBENE OSOBE 
 

Članak 12. 
 

Pravo nastupa u natjecanjima MJ HRLC I., II. i III. lige, te ŽJ HRLC I. lige imaju igrači i igračice koje u godini 
u kojoj se igra završnica juniorskog natjecanja navršavaju 19 godina i mlađi. 
 
Pravo nastupa u natjecanjima MK HRLC I., II., III. i IV. lige, te ŽK HRLC I. i II. lige imaju igrači i igračice 
koje u godini u kojoj se igra završnica kadetskog natjecanja navršavaju 17 godina i mlađi. 
 
Pravo nastupa u natjecanjima MPK HRLC I., II., III., IV. i V. lige, te ŽPK HRLC I. i II. lige imaju igrači i 
igračice koje u godini u kojoj se igra završnica pretkadetskog natjecanja navršavaju 15 godina i mlađi. 
 
Pravo nastupa u natjecanjima MHRLC dječaci U13 I. i II. lige, te ŽHRLC djevojčice U13 I. lige imaju igrači i 
igračice koje u godini u kojoj se igra završnica pretkadetskog natjecanja navršavaju 13 godina i mlađi. 
 
Pravo nastupa u natjecanju Prvenstva regije Centar za mlađe dječake i djevojčice U12 imaju igrači i igračice 
koje u godini u kojoj se igra Otvoreno prvenstvo Hrvatske navršavaju 12 godina i mlađi. 
 
Pravo nastupa u natjecanju mini košarke U-11 imaju igrači i igračice koje u godini u kojoj se igra završnica 
mini košarke U-11 navršavaju 11 godina i mlađi. 
 
Pravo nastupa u natjecanju mini košarke U-9 imaju igrači i igračice koje u godini u kojoj se igra završnica 
mini košarke U-9 navršavaju 9 godina i mlađi. 
 

Članak 13. 
 

Popis igrača sa pravom nastupa za ekipu u pojedinom natjecanju mlađeuzrastnih kategorija ovjerava 
povjerenik natjecanja prije početka natjecateljske sezone.  
Za ovjeru popisa igrača klub dostavlja: popis igrača, registracijske iskaznice Hrvatskog košarkaškog saveza i 
liječnički pregled za svakog igrača. 
Za svako pojedino natjecanje klub može licencirati neograničeni broj igrača (minimalno 12 igrača) u skladu 
sa Registracijskim pravilnikom HKS. 
Tokom natjecateljske sezone klub može dopunjavati popis igrača. 
Klub koji ne ishodi ovjereni popis igrača iz bilo kojeg razloga ne može nastupiti na prvenstvenim 
utakmicama, nego ih gubi rezultatom 20:0 i s posljedicama iz članka 59. Pravilnika o natjecanju HKS-a. 
 

Članak 14. 
 
Dužnost trenera i pomoćnog trenera mogu obavljati samo osobe koje posjeduju službenu iskaznicu 
(trenersku) izdanu od Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 
IV OPUNOMOĆENIK, SUCI I POMOĆNI SUCI 
 

Članak 15. 
 
Određivanje sudaca i opunomoćenika za utakmice mlađeuzrastnih natjecanja obavlja Povjerenik za službene 
osobe kojeg imenuje Upravni odbor KSZ-a. 
 



Članak 16. 
 

Opunomoćenik, suci i pomoćni suci obvezni su doći u dvoranu trideset (30) minuta prije početka utakmice. 
 

Članak 17. 
 

O stegovnoj odgovornosti sudaca, opunomoćenika i pomoćnih sudaca odlučuje Povjerenik natjecanja.  
 

Članak 18. 
 

Pristojbe sudaca, opunomoćenika i pomoćnih sudaca isplaćuju se u skladu s Pravilnikom o pristojbama, 
naknadama, te putnim i drugim troškovima za suce i opunomoćenike koji donosi Upravni odbor Hrvatskog 
košarkaškog saveza. 
 
OPUNOMOĆENIK: 
 

Članak 19. 
 
Opunomoćenik kontrolira iskaznice igrača, trenera i pomoćnih trenera. 
Opunomoćenik je dužan pratiti zbivanja u gledalištu i igralištu i u slučaju ako je to potrebno izvještavati suce 
kako bi oni mogli pravovremeno poduzeti odgovarajuće mjere. 
Opunomoćenik je odgovoran za rad pomoćnih sudaca za zapisničkim stolom. 
 

Članak 20. 
 
Nakon utakmice opunomoćenik sastavlja izvješće o odigranoj utakmici. 
Opunomoćenik u svom izvješću unosi sva zapažanja koja su vezana za utakmicu. 
Opunomoćenik je obvezan napisati svoje mišljenje o svim spornim činjenicama i inzistirati da to učine i suci, 
ali samo o onima koje se ne odnose na suđenje. 
Na posebnom obrascu sudac ili opunomoćenik podnosi prijavu protiv izvršitelja prekršaja, a opunomoćenik u 
izvješću obvezno saslušava izvršitelja prekršaja. Zapisnik sa saslušanja obvezno potpisuje izvršitelj prekršaja. 
Sudac koji je donio odluku o isključenju igrača, trenera ili službenih osoba, obvezan je priopćiti 
opunomoćeniku razloge isključenja i da li podnosi prijavu. 
Originalno izvješće opunomoćenika, dopunsko izvješće opunomoćenika, zapisnik utakmice, popis igrača obje 
ekipe, popis prisutnih službenih osoba, opunomoćenik dostavlja poštom ili osobno povjereniku natjecanja 
prvi radni dan nakon odigrane utakmice. 
 
SUCI: 
 

Članak 21. 
 
Suci su potpuno samostalni u donošenju odluka. 
Prvi sudac smatra se odgovornim u djelokrugu ovlaštenja propisanih Košarkaškim pravilima. 
Nakon utakmice suci i pomoćni suci mogu napustiti igralište tek po odobrenju opunomoćenika. 
 

Članak 22. 
 
Ukoliko jedan ili oba suca ne dođu na utakmicu, opunomoćenik utakmice određuje zamjenu među prisutnim 
sucima. 
Utakmica se može odigrati uz suđenje jednog suca ako su obje ekipe suglasne s tim. 
 

Članak 23. 
 

Prvi sudac odlučuje o prekidu utakmice i djelomičnom ili potpunom pražnjenju dvorane u slučaju da 
gledatelji nesportskim navijanjem, uvredljivim i vulgarnim dobacivanjem vrijeđaju jednu od ekipa, suce ili 
službene osobe. 
Odluku o nastavku utakmice u djelomično ili potpuno ispražnjenoj dvorani ili definitivnom prekidu utakmice, 
također donosi prvi sudac utakmice. 
Suci sami ili na prijedlog opunomoćenika utakmice, smjenjuju pomoćnog suca, ukoliko utvrde da ovaj čini 
greške, te time utiče na regularnost utakmice. U tom slučaju napravit će se stanka radi smjenjivanja 
pomoćnog suca. Opunomoćenik određuje zamjenu među prisutnim pomoćnim sucima. 
 
 
 
 



Članak 24. 
 

Suci i pomoćni suci koji ne poštuju odredbe Košarkaških pravila i svoju dužnost ne obnašaju u skladu s ovim 
Propozicijama povjerenik natjecanja prijavljuje Stegovnoj komisiji Udruge zagrebačkih košarkaških sudaca. 
 

Članak 25. 
 

Ukoliko na utakmici nije prisutan opunomoćenik ili se utakmica igra bez opunomoćenika, prvi sudac preuzima 
sve obaveze opunomoćenika. 
 
POMOĆNI SUCI: 
 

Članak 26. 
 

Pomoćne suce za utakmice mlađeuzrastnih kategorija određuje nadležna županijska udruga košarkaških 
sudaca. 
Pomoćni suci na utakmicama moraju biti jednoobrazno odjeveni. 
 
V DUŽNOSTI DOMAĆINA UTAKMICE 
 

Članak 27. 
 
Obveza domaćina je da poduzme sve potrebne mjere koje osiguravaju normalni tijek odvijanja utakmice. 
Domaćin snosi punu odgovornost za sve prekršaje i incidente koji se dogode na samoj utakmici ili 
neposredno u svezi s njom. 
Nije dozvoljeno nesportsko navijanje gledatelja i navijanje koje onemogućava normalni tijek utakmice (buka 
orkestra, zvučna pojačala, eksplozivna sredstva i sl.) 
Domaćin ne smije dozvoliti gledateljima da na bilo koji način povrijede prostor za igru unutar ograde. (Nije 
dozvoljeno mahanje zastavama preko ograde ili iza tabli, pomicanje konstrukcije i sl.) 
U slučaju nereda na igralištu ili u dvorani, domaćin mora poduzeti sve mjere i potpuno zaštiti sve članove 
obje ekipe, suce i opunomoćenika. Obveza domaćina je da osigura njihov nesmetan odlazak u svlačionicu, a 
članovima gostujuće ekipe, sucima i opunomoćeniku odlazak iz dvorane. 
Svaki pokušaj napada na obje ekipe, suce i opunomoćenika bit će kažnjen. 
 

Članak 28. 
 

Domaćin utakmice obvezan je odmah po završetku utakmice dostaviti zapisnik utakmice putem elektroničke 
pošte, radi objavljivanja istih na web stranici Košarkaškog saveza Zagreba.  
 
VI NAČIN BODOVANJA I ODREĐIVANJE PORETKA 
 

Članak 29. 
 

Način bodovanja i određivanje poretka ekipa obavlja se na temelju odredaba Službenih pravila košarkaške 
igre. 
 
VII ŽALBE NA UTAKMICU 
 

Članak 30. 
 

Žalba na utakmicu najavljuje se u zapisnik potpisom kapetana ekipe, u skladu sa Službenim pravilima 
košarkaške igre.  
Najavljena žalba se u pismenom obliku unosi u Posebno izvješće najkasnije 20 minuta po završetku 
utakmice. Po primitku žalbe suci utakmice i opunomoćenik daju svoje mišljenje i pismene izjave o navodima 
iznesenim u žalbi. 
Opunomoćenik je dužan žalbu s prikupljenim izjavama putem e-maila odmah dostaviti Povjereniku 
natjecanja. 
Za svaku žalbu žalitelj uplaćuje pristojbu od 500,00 kuna prvi radni dan po odigranoj utakmici do 12,00 sati 
na IBAN Košarkaškog saveza Zagreba broj: HR98 2402 0061 1000 8554 6. 
 

Članak 31. 
 
Žalba koja nije najavljena potpisom kapetana, koja nije na vrijeme uručena opunomoćeniku te žalba za koju 
nije uplaćen iznos u vrijednosti 500,00 kuna, neće se uzimati u razmatranje, odnosno smatrat će se da nije 
niti podnijeta. 



Članak 32. 
 
Za utvrđivanje točnog datuma kada je uplaćena pristojba u vrijednosti 500,00 kuna priznaje se jedino žig 
banke, FINA-e, HP-a na novčanoj uplatnici ili virmanu kao i plaćanje elektronskim putem.  

Članak 33. 
 

Povjerenik natjecanja može žalbu usvojiti ili odbiti. 
Kada žalbu odbije, utakmica se registrira postignutim rezultatima. 
Kada žalbu usvoji utakmica će se poništiti i odrediti odigravanje nove. Ukoliko Povjerenik natjecanja žalbu 
uvaži, žalitelju se vraća pristojba od 500,00 kn 

 
Članak 34. 

 
Jednom registrirana utakmica ili donijeta odluka u svezi s natjecanjem ne može biti poništena od povjerenika 
natjecanja. 
 

Članak 35. 
 
Na odluku povjerenika natjecanja dozvoljena je žalba u drugom stupnju koja se podnosi Upravnom odboru 
Košarkaškog saveza Zagreba i to u roku od 24 sata od prijema odluke. 
Uz žalbu se plaća pristojba od 300,00 kuna na IBAN Košarkaškog saveza Zagreba broj: HR98 2402 0061 
1000 8554 6. 
Žalba koja nije Upravnom odboru upućena 24 sata od dana prijema odluke, te žalba za koju nije uplaćen 
iznos u vrijednosti od 300,00 kuna, neće se uzimati u razmatranje. 
 
Odluka u drugom stupnju je konačna. 
 

Članak 36. 
 

Ukoliko se žalba uvaži, žalitelju se vraća uplaćena pristojba iz članka 33. (500,00 kuna) i članka 35.(300,00 
kuna) ovih Propozicija.  
 

Članak 37. 
 

Ukoliko žalba bude usvojena od strane Povjerenika natjecanja ili Upravnog odbora Košarkaškog saveza 
Zagreba i rezultat utakmice poništen, prilikom odigravanja ponovljene utakmice troškove službenih osoba 
snosi Košarkaški savez Zagreba. 
 
VIII PREKRŠAJI I KAZNE 
 

Članak 38. 
 

Povjerenik natjecanja izriče kazne za prekršaje predviđene ovim Propozicijama. 
Za teže prekršaje i prekršaje koji nisu predviđeni ovim Propozicijama izriču se kazne propisane Stegovnikom 
Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 

Članak 39. 
 

Za prekršaje predviđene ovim Propozicijama izriču se slijedeće kazne: 
 
A) ORGANIZACIJA UTAKMICE                                                                                IZNOS 
 
1. Nepravovremena i neuredna prijava utakmice 100,00 kuna 
2. Promjena termina odigravanja utakmice  500,00 kuna 
3. Neosiguravanje svlačionica za suce i ekipe     100,00 kuna 
4. Nepravilno obilježeni dresovi i nedovoljno vidljivi brojevi na dresovima 100,00 kuna 
5. Nejednoobrazni dresovi       100,00 kuna 
6. Nedostavljanje podataka nakon odigrane utakmice    200,00 kuna 

 
B) NESPORTSKO PONAŠANJE GLEDATELJA 
 
1. Ometanje rada zapisničkog stola, sudaca i opunomoćenika 
 od strane neslužbenih osoba       200,00 kuna 
2. Bacanje na igralište mekih, tvrdih ili eksplozivnih predmeta   500,00 kuna 
3.  Nesportsko ponašanje gledatelja      200,00 – 1.000,00 kn 



C) FIZIČKI NAPAD GLEDATELJA 
 
1. Ulazak i ometanje neovlaštenih osoba u igralište: 

a. prije utakmice 300,00 kuna 
b. tokom utakmice 500,00 kuna 
c. nakon utakmice 800,00 kuna 

2. Napad gledatelja na igrače, trenere i službene osobe utakmice 
na igralištu ili u krugu sportskog objekta 1.000,00 kuna 

3. Ostvaren napad s prekidom i težim posljedicama na utakmici           1.000,00 kuna  
i zabrana igranja na domaćem igralištu 1 – 10 utakmica 

 
D) NESPORTSKO PONAŠANJE IGRAČA, TRENERA I SLUŽBENIH OSOBA 
 
1.  Za svaku tehničku pogrešku – igrača  150,00 kuna 
      osim za tehničku pogrešku dodijeljenu igraču za simuliranje  
      pogreške u napadu 
  Za svaku tehničku pogrešku – trenera ili službenih osoba  150,00 kuna 
2.  Za svaku isključujuću pogrešku – igrača  250,00 kuna 

osim za isključujuću pogrešku za dvije nesportske pogreške igrača u 
jednoj utakmici 

  Za svaku isključujuću pogrešku – trenera ili službenih osoba  250,00 kuna 
3.  Za podnijetu prijavu protiv igrača, trenera ili službene osobe,  
      suspenzija je automatska do konačne odluke Povjerenika natjecanja. 
      Kazna se izriče zavisno od vrste počinjenog prekršaja, novčana kazna   300,00 kuna 
      bez obzira da li se kao glavna kazna izriče kazna zabrane igranja  
      ili kazna zabrane obnašanja dužnosti  
      Napomena: Ako protiv igrača, trenera ili službene osobe nije podnijeta  
 prijava, samo isključenje i novčana kazna za isključenje su konačna sankcija.  
4.   Fizički napad igrača, trenera ili službene klupske osobe na suca,  
      opunomoćenika, pomoćnog suca, igrača, trenera ili službenu osobu  
      druge ekipe novčana kazna   do 1.000,00 kuna 
      i kazna zabrane igranja odnosno obnašanja dužnosti 2 – 10 službenih 
 utakmica ili vremenska zabrana igranja ili obnašanja dužnosti do jedne 
 godine dana, a ako su nastupile teške posljedice doživotno isključenje iz 
 košarkaškog sporta. 
 
E) NESAVJESNO OBAVLJANJE DUŽNOSTI SUCA, POMOĆNOG SUCA OPUNOMOĆENIKA    
 
1. Nesavjesno i neuredno obnašanje dužnosti, nesportsko ponašanje sudaca, pomoćnih sudaca i  
 opunomoćenika, neuredno i netočno provođenje odluka i uputa Povjerenika:  
 zabrana obnašanja dužnosti na 2 – 6 utakmica u tempu delegiranja.  
2. Nepravovremen dolazak službenih osoba u dvoranu (obvezno 30 minuta ranije):  

 kašnjenje do 5 minuta: zabrana obnašanja dužnosti na jednoj utakmici u tempu delegiranja,  
    kašnjenje 5 do 10 minuta: zabrana obnašanja dužnosti na dvije utakmice u tempu delegiranja, 
    kašnjenje 10 do 30 minuta: zabrana obnašanja dužnosti na šest utakmica u tempu delegiranja.  
3. Neopravdan nedolazak službenih osoba na utakmicu:  
 zabrana obnašanja dužnosti na pet utakmica u tempu delegiranja.  
 U ponovljenom slučaju: brisanje s popisa svih lista do kraja natjecateljske sezone.  
4. Nepravovremeno (neprecizno, neuredno) dostavljanje službenog izvješća utakmice od strane  
 opunomoćenika ili prvog suca (obveza 48 sati po završetku utakmice):  
 zabrana obavljanja dužnosti na 1 – 3 utakmice u tempu delegiranja. 
 
Sve kazne sudaca i opunomoćenika objavljuju se u Zagrebačkoj košarci. 
 
IX. OSTALE ODREDBE 
 

Članak 40. 
 

Kazne zabrane igranja, odnosno obnašanja dužnosti koje su izražene brojem utakmica odnose se na 
natjecanje u kojem je prekršaj napravljen, a vremenska kazna zabrane igranja odnosi se na sva natjecanja.  
U slučaju da izrečena kazna nije izdržana u cijelosti u jednoj natjecateljskoj sezoni prenijet će se na slijedeću 
sezonu bez obzira na rang natjecanja ili promjenu kluba.  
Osoba kojoj je izrečena vremenska kazna ne može za vrijeme izdržavanja kazne obavljati bilo koju dužnost u 
košarkaškom sportu.  
 



Članak 41. 
 

Klub čija ekipa nastupi na utakmici s igračem koji nema pravo nastupa, i/ili ako utakmicu vodi kažnjeni 
trener, gubi utakmicu i ona se registrira u korist druge ekipe s 20:0, s tim da klub koji je prekršio ovu 
odredbu ne dobiva jedan bod za odigranu utakmicu.  
Klub čija ekipa iz neopravdanog razloga ne nastupi na utakmici gubi utakmicu s 20:0 i ne dobiva bod za tu 
utakmicu.  
Klub koji u jednoj natjecateljskoj sezoni izgubi dvije utakmice na način iz stavka 1 i 2 ovog članka, isključit će 
se iz tekućeg natjecanja i u sljedećoj sezoni nastupa u nižem stupnju ligi.  
Ako je broj igrača jedne ekipe na igralištu manji od dva igra se prekida, a ta ekipa gubi utakmicu, dok 
protivnička ekipa dobiva utakmicu rezultatom koji je postignut do tog trenutka, a u slučaju da protivnička 
ekipa nije u vodstvu, ista dobiva utakmicu rezultatom 2:0 s tim da ekipa koja na taj način gubi utakmicu 
dobiva 1 bod za odigranu utakmicu.  
 

Članak 42. 
 

Ekipa koja samovoljno napusti igralište prije kraja utakmice, a ne vrati se na teren na poziv prvog suca, 
isključit će se iz tekućeg natjecanja i u sljedećoj natjecateljskoj sezoni prebacit će se u niži stupanj 
natjecanja od onog u koji bi došla ispadanjem iz natjecanja u kojem je nastupala. 
 

Članak 43. 
 

 
Ukoliko je isključena ekipa odigrala manje od polovice utakmica, svi rezultati koje je ostvarila poništavaju se i 
sve se utakmice registriraju rezultatom 20:0.  
Ukoliko je ekipa odigrala polovicu i više od polovice utakmica u natjecanju iz kojeg je isključena, te utakmice 
se registriraju postignutim rezultatima, dok se preostale utakmice do kraja natjecanja registriraju rezultatom 
20:0 i ekipa ne dobiva bodove za te utakmice.  
 

Članak 44. 
 

O prekršajima predviđenim ovim Propozicijama kao i odredbama Stegovnika Hrvatskog košarkaškog saveza 
koje počine klubovi, igrači, treneri, službeni predstavnici i odgovorne osobe klubova, suci, pomoćni suci i 
opunomoćenici na utakmici, odluke u prvom stupnju donosi Povjerenik natjecanja.  
 

Članak 45. 
 
Protiv odluka Povjerenika natjecanja kojima su izrečene kazne, dopuštena je žalba u roku od 48 sati od 
prijema odluke, Upravnom odboru Košarkaškog saveza Zagreba.  
Uz žalbu se dostavlja i dokaz o uplaćenoj pristojbi u iznosu 500,00 kuna.  
Uz žalbu službenih osoba (sudaca, opunomoćenika i pomoćnih sudaca) dostavlja se dokaz o uplaćenoj 
pristojbi u iznosu od 300,00 kuna.  
Žalba koja nije Upravnom odboru Košarkaškog saveza Zagreba upućena 48 sati od dana prijema odluke, te 
žalba za koju nije uplaćena pristojba od 500,00 kn odnosno 300,00 kn ne uzima se u razmatranje.  
 

Članak 46. 
 

Odluka Upravnog odbora Košarkaškog saveza Zagreba je konačna.  
Pristojba se vraća ako je žalitelj oslobođen odgovornosti.  
Djelomično usvajanje žalbe ne smatra se razlogom za povrat pristojbe. 
 
 
X FINANCIJSKE ODREDBE 
 

Članak 47. 
 

Sudionici mlađeuzrastnih prvenstava snose troškove organizacije natjecanja. Kotizaciju za natjecanje 
određuje Povjerenik natjecanja. 

 
Članak 48. 

 
Pristojbe sudaca, opunomoćenika i pomoćnih sudaca isplaćuju se iz kotizacije klubova. Putne troškove 
sudaca i opunomoćenika isplaćuje klub domaćin prije odigravanja utakmice.  
 
 



Članak 49. 
 
Klubovi su dužni kotizaciju uplatiti u roku od 30 dana po primitku računa. 
Novčana potraživanja prema odlukama o novčanim kaznama klubovi su dužni uplatiti u roku od 7 dana po 
primitku odluke. 
 
U slučaju da se financijske obveze ne uspiju naplatiti na način propisan ovim poglavljem, Povjerenik 
natjecanja može donijeti odluku o privremenom isključenju kluba iz natjecanja (suspenzija) do uplate 
financijskih obveza.  
Ako suspendirani klub ne uplati financijske obveze iz odluke o suspenziji, ne može nastupiti na sljedećoj 
utakmici, nego je gubi rezultatom 20:0 i ne dobiva bod za tu utakmicu. Klub koji u jednoj natjecateljskoj 
sezoni izgubi dvije utakmice na način iz ovog stavka, isključuje se iz tekućeg natjecanja i u sljedećoj sezoni 
prebacuje se u niži stupanj natjecanja. 
Protiv odluke o suspenziji koju donosi prvostupanjski organ, klub ima pravo žalbe Upravnom odboru 
Košarkaškog saveza Zagreba kao drugostupanjskom organu u roku od 24 sata od primitka odluke o 
suspenziji, uz plaćanje pristojbe u iznosu od 1.000,00 kuna. 
Žalba protiv odluke prvostupanjskog organa o suspenziji odgađa izvršenje odluke.  
 
XI ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 50. 
 

Ove Propozicije natjecanja, smatraju se uredno objavljenim i uredno dostavljenim od trenutka objavljivanja 
na web stranici Košarkaškog saveza Zagreba www.ksz-zagreb.hr 
Priopćenja vezana uz natjecanje smatraju se uredno objavljenim i uredno dostavljenim od trenutka slanja na 
e-mail adrese koje klub navede u prijavnici za pojedino natjecanje. 
Izmjene i dopune ovih Propozicija donose se u postupku predviđenom za njihovo donošenje.  
Tumačenje ovih Propozicija daje Upravni odbor Košarkaškog saveza Zagreba. 
U slučaju nastupanja više sile (poplava, požar, potres i sl.), Upravni odbor Košarkaškog saveza Zagreba na 
prijedlog Povjerenika natjecanja može donijeti hitnu izmjenu Propozicija natjecanja. 
 

Članak 51. 
 

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a započinju s primjenom u natjecateljskoj sezoni 
2021/22. 
 

 
 

KOŠARKAŠKI SAVEZ ZAGREBA 
                                                                                                                            Predsjednik 
                Domagoj Čavlović 


