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U Slavonskom Brodu 5.10.2021. 

Prijedlog Programa rada KSBPŽ za 2022. 

Košarkaški savez Brodsko-posavske županije osnovan je 10. studenog 1995. godine kao neprofitna 

športska udruga čija je djelatnost promicanje obavljanja košarkaških djelatnosti i ostvarivanja 

zajedničkih interesa u košarkaškom sportu te sudjelovanje u košarkaškim  natjecanjima, u koju su 

udruženi klubovi s područja Brodsko-posavske županije. 

 Košarkaški savez Brodsko-posavske županije u svom djelokrugu će osobito: promicati 

košarkaški sport, odnosno košarkašku aktivnost, usklađivati aktivnost svojih članica, organizirati i 

provoditi sustave natjecanja, registrirati košarkaše-ice, utvrđivati status košarkaša-ica i drugih 

košarkaških djelatnika prema višim športskim tijelima, utvrđivati stegovnu odgovornost košarkaša-

ica i košarkaških djelatnika, skrbiti o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih 

djelatnika, te o unapređenju športskih dostignuća, obavljati će i druge poslove i zadaće određene 

zakonom, Statutom Košarkaškog saveza Brodsko-posavske županije. 

 Klubovi s područja Brodsko-posavske županije redovno će se natjecati u idućim stupnjevima 

natjecanja: 

Premier Ženska liga  

ŽKK «Brod na Savi» Slavonski Brod 

2. muška košarkaška liga skupina „Istok“ 

KK «Rekord Tim» Oriovac 

KK «Marsonia» Slavonski Brod 

1. ženska liga 

KK «Brod» Slavonski Brod 

Natjecanja mlađih kategorija skupina „Istok“ 

KK“Strmac“», Nova Gradiška, 

KK «Marsonia», Slav.Brod, 

KK «Rekord tim», Oriovac, 

KK“Brod“ Slav.Brod, 

ŽKK“Brod na Savi“ Slav.Brod. 

 

http://www.ksbpz.org/
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KUP natjecanje 

Svi klubovi koji se natječu u gore navedenim stupnjevima natjecanja sudjeluju i u  

KUP natjecanju Brodsko-posavske županije. 

 U planu i programu ovoga Saveza je da organizira i provede liga natjecanja mlađih uzrasnih 

kategorija klubova s područja Brodsko-posavske.  

 Košarkaški savez Brodsko-posavske županije u natjecateljskoj sezoni 2021./2022. provoditi će 

natjecanje  3. muške košarkaške lige (32 utakmice), juniorska liga (72 utakmice), kadetska liga (82 

utakmice), lige pretkadeta (139 utakmica), lige uzrasta igrača 2009. godišta (52 utakmice) , 

regionalni turnir MINI Košarke (uzrast 11 i 9 godina) i KUP natjecanje. 

 Planiramo u Slavonskom Brodu organizirati jedno prvenstvo Republike Hrvatske u konkurenciji 

Juniora-ki ili kadeta-kinja, te završni turnir mini košarke.  

 Savez će u suradnji s Savezom školskih športskih klubova  Brodsko-posavske županije dati svu 

stručnu i tehničku pomoć u provođenju organizacije košarkaških natjecanja školskih športskih 

klubova osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije. U Gradu Slavonskom Brodu uskoro 

će započeti liga natjecanja školskih športskih klubova osnovnih škola i srednjih škola u muškoj i 

ženskoj konkurenciji, u kojima sudjeluju školski klubovi  s područja Grada Slavonskog Broda.  

 Udruga košarkaških sudaca Brodsko-posavske županije u ovome Savezu radi i djeluje prema 

svom planu i programu rada. U planu je da organizira dva seminara i ispita za nove  košarkaške suce 

kako bi se organizacija omasovila. Također je u planu da se organiziraju tri seminara za postojeće 

suce i opunomoćenike sa temama iz Pravila košarkaške igre, mehanike i tehnike suđenja, kontrole 

suđenja i Propozicija natjecanja. 

  U ljetnom razdoblju planiramo u Slavonskom Brodu organizirati kamp za igrače najmlađih 

uzrasta koji će kroz cijelo ljeto raditi pod nadzorom naših najkvalitetnijih trenera. Na ovome 

okupljanju angažirati ćemo i trenere Reprezentacije mlađih kadeta i kadeta kako bi bili uključeni u 

rad kampa a isto tako izvršili selekciju nadarenih igrača koji će biti na popisu za Reprezentaciju 

Hrvatske.      

 U svibnju 2020. godine održana je e Izborna Skupština Saveza, gdje su izabrana tijela saveza. 

U planu je da se tijekom 2022. godine redovito održavaju sjednice Upravnog odbora Saveza.  

 Košarkaški savez Brodsko-posavske županije ostvarivati će suradnju s drugim županijskim 

košarkaškim savezima u Republici Hrvatskoj kao i s Hrvatskim košarkaškim savezom. 

 Košarkaški savez Brodsko-posavske županije ima svoju web stranicu: www.ksbpz,org na kojoj 

svakodnevno objavljuje sva događanja u košarkaškom sportu  Brodsko-posavske županije, Regije 

Slavonije i Baranje i Republike Hrvatske. Na stranici se objavljuju rezultati svih natjecanja i liga 

koja organizira i provodi ovaj Savez. Također naši klubovi na stranici imaju sva normativna akta, 

Statut, Poslovnik, Propozicije za svaku ligu, rasporede natjecanja, kalendare, obrasce za prijelaze 

igrača, registracijski pravilnik, popise licenciranih igrača-ica, adresar klubova i adresare sudaca i 

opunomoćenika i dr. Ovaj Savez ima i svoju mail adresu: ksbpz.sb@sgmail.com što mu u radu 

pomaže i pruža veliko olakšanje pri izvršavanju svakodnevnih poslova. 

 Savez će obavljati će i druge poslove i zadaće koje su utvrđene Statutom Košarkaškog saveza 

Brodsko-posavske županije i Statutom Hrvatskog košarkaškog saveza.  
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 Sredstva doznačena Košarkaškom savezu Brodsko-posavske županije  utrošit će se u skladu sa 

potpisanim ugovorom sa Zajednicom, na troškove organizacije i provođenja košarkaških natjecanja, 

materijalne troškove ureda Saveza, naknade tajnika i povjerenika natjecanja i druge troškove koji 

proizlaze iz organizacije i provođenja natjecanja. 

  

Za Košarkaški savez Brodsko posavske županije 

Tajnik 

Miroslav Vagner 

 

 


