
MEĐUŽUPANIJSKO POJEDINAČNO NATJECANJE  
 MLADIH  SEZONA 2018/2019 

(Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Bjelovarsko-bilogorska) 

 
P R O P O Z I C I J E 

 
 

Međužupanijsko pojedinačno natjecanje bi igrali mladi igrači/ce koji su registrirani za klubove iz 
Siska, Novske, Pakraca, Nove Gradiške, Bjelovara i Požege. 
 
 

Kategorije u kojima bi se natjecali su: 
 

U 14  posebno dječaci i djevojčice (od U 11 –  U 14 - rođeni od 01.07.2004. do 30.06.2007. godina);  
U 18  posebno dečki i djevojke         (od U 14 – U 18 -  rođeni od 01.07.2000. do 30.06.2004. godina). 

 
Kategorija  U 14  igra sa kuglama fi 150 mm, a kategorija U 18 sa kuglama 160 mm. 
 

 Igralo bi se: 
 kategorija U 14   = 4 x 30 = 120 hitaca (mješovita igra) kugle fi 150 mm, 
 kategorija U 16   = 4 x 30 = 120 hitaca (mješovita igra) kugla fi 160 mm. 
 
 
 

Na svakom natjecanju najbolja tri igrača/ice u svojoj konkurenciji biti će nagrađeni sa 
medaljama, što će osigurati domaćin svakog natjecanja. 
 

Vodila bi se tablica pojedinačnih rezultata za svaku kategoriju posebno zbog konačnog 
rezultata igrača sezone, koji će biti nagrađeni sa peharima za tri najbolja rezultata  posebno za svaku 
kategoriju.  

 
Za ukupnog pobjednika natjecanja u pojedinoj konkurenciji igrač/ica moraju imati minimalno 

7 (sedam) nastupa (bolest, izlet sa školom, zimovanje i sl.). 
 

 
Samo natjecanje provodilo bi se po Propozicijama HKS-a, posebno u slučajevima  istog 

rezultata u pojedinoj konkurenciji. 
 

  
Zbog ozbiljnosti potrebno je da se igrači/ice registriraju pri HKS-u, kao i da imaju liječnički pregled 
što zbog sigurnosti natjecatelja/ica i zaštite trenera i voditelja. 
 

Svaki klub za pojedinačno natjecanje mladih u sezoni 2018/2019 je dužna napraviti: 
 

- popis igrača/ica koji treba sadržavati (ime i prezime, datum rođenje, kategorija u kojoj 
nastupa i broj igračke iskaznice (oni koji nemaju trebali bi se registrirati do Nove godine), 

- dostaviti ime i prezime trenera ili voditelja kluba,  
- dostaviti prijedlog za voditelja natjecanja, kao i tri (3) člana natjecateljske komisije, 
- predložiti iznos naknade za voditelja natjecanja. 
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Termini odigravanja utakmica (usklađeno sa Kalendarom natjecanja HKS-a): 
 

 1  nastup     14. listopad  2018. godine (nedjelja) – Bjelovar domaćin KK „Bjelovar“ 
 2  nastup     04. studeni  2018. godine (nedjelja) – Nova Gradiška domaćin KK „Obrtnik“ NG 
 3  nastup     02. prosinac 2018. godine (nedjelja) – Pakrac domaćin KK „Pakrac“ 
 4  nastup     29. prosinac 2018. godine (subota)  - Nova Gradiška domaćin KK „Obrtnik BAM“ 
 5  nastup     05. siječanj  2019. godine (subota) – Novska domaćin KK „Novska“ 
 6  nastup     24. ožujka   2019. godine (nedjelja) – Pakrac domaćin KK „Sl. banovac“  
 7  nastup     13. travnja  2019. godine  (subota) – Požega domaćin KK „Obrtnik“ PŽ    
 8  nastup     04. svibanj  2019. godine (subota) – Novska domaćin ŽKK „Novska“ 
 9  nastup     18. svibanj  2019. godine (subota) – Bjelovar domaćin KK „Bjelovar“ 
10 nastup     01. lipanj    2019. godine (subota) – Sisak domaćin KK „Siscia“  
  
     Domaćini turnira dužni su osigurati sudce i tehničko osoblje za vrijeme natjecanja. 
 

Treneri ili voditelji u slučaju potrebe dostave satnicu igranja četiri (4) dana prije natjecanja. 
 

     Natjecateljsku komisiju bi sačinjavali tri (3) trenera/voditelja ekipa, po izvršenoj anketi. 
 

     Voditelj natjecanja bila bi osoba koju odrede klubovi sudionici uz naknadu za vođenje lige, te isti 
ne može biti član Natjecateljske komisije. 
 
 

Ekipno natjecanje u sezoni 2018/2019. 

 
Ekipe mogu biti mješovite (m/ž), ali iz istog kluba. 

 
Broj igrača/ica u ekipi u natjecanju bio bi četiri (4) i to  dva (2) igrača/ice u kategoriji U 14 i 

dva (2) igrača/ice u kategoriji U 18, sa pravom zamjene po jednog (1) igrača/ice u svakoj 
kategoriji. 
 

Nagrada za ovo natjecanja je pobjednički pehar najboljoj ekipi, a troškove bi snosili samo 
klubovi koji se prijave za ekipno natjecanje. 

 
 
 
 
 

Raspored natjecanja biti će sastavni dio ovih propozicija, a rezultate odigranih turnira 

potrebno je slati isti dan do 19:00 sati na mail Voditelja natjecanja (tlukseti@gmail.com), a 
najkasnije slijedeći dan do 09:00 sati ujutro, kako bi rezultati mogli biti objavljeni do 12:00 sati. 
 
 
 
 

                                                                                                           Natjecateljska komisija  
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