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Propozicije natjecanja  PH za mlađe dječake i mlađe djevojčice 2020/21 

 

Na temelju članka 40. Statuta i članka 3. Pravilnika o natjecanju, Upravni odbor Hrvatskog 
košarkaškog saveza, na 10. sjednici održanoj 09. srpnja 2020. u Zagrebu, donosi 

 

 

PROPOZICIJE NATJECANJA 

PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 

ZA MLAĐE DJEČAKE I MLAĐE DJEVOJČICE U-12 

za natjecateljsku sezonu 2020/21 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  

Prvenstvo mlađih dječaka i mlađih djevojčica je otvoreno Prvenstvo Hrvatske. 
 

Izrazi koji se koriste u ovim propozicijama a 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 2.  
Utakmice prvenstva Hrvatske za mlađe dječake i mlađe djevojčice (dalje u tekstu:momčadi) 
igraju se prema odredbama Službenih pravila košarkaške igre FIBA-e.  

Članak 3.  
Ove propozicije primjenjuju se na natjecanje mlađih dječaka i mlađih djevojčica ispod 
dvanaest (12) godina, primjenom pravila „pasarella“. Otvoreno prvenstvo igra se loptama 
WILSON no.6. 
 
 

II. PRAVO NASTUPA 
 

Članak 4.  
Pravo nastupa na prvenstvu imaju: 
 

Natjecateljska sezona: Mlađi dječaci i 
djevojčice 

2020/21 
2021/22 

2009. i mlađi 
2010. i mlađi 

 
 

Članak 5. 
Pravo nastupa na prvenstvu imaju igrači registrirani za svoje klubove koji posjeduju 
registracijsku iskaznicu Hrvatskog košarkaškog saveza i nalaze se na POPISU IGRAČA s 
pravom igranja ovjerenim po Uredu Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 

                                 Članak 6. 
6.1. Na utakmicama prvenstva u momčadi može nastupiti najmanje 10, a najviše 12 igrača. 

Ukoliko momčad pristupi natjecanju sa manje od 10 igrača neće joj se dozvoliti nastup 
na utakmici odnosno utakmicaće biti odigrana ali će ju ekipa koja je nastupila sa manje 
od 10 igrača/ica izgubiti 20:0 bb. 
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6.2 Dvorane u kojima se igraju utakmice OTVORENOG PRVENSTVA moraju odgovarati 
normativima dvorana za natjecanje Drugih muških i Prve ženske lige. 

 
 

Članak 7. 
Za svaku natjecateljsku sezonu Ured  Hrvatskog košarkaškog saveza može objaviti priloge 
ovih Propozicija kojima utvrđuje: 
 
- obveze organizatora turnira, 
- popis sudionika natjecanja, 
- visinu dnevnica i pristojbi za suce i opunomoćenika Hrvatskog košarkaškog saveza, 
- stegovne odredbe za prekršitelje Propozicija. 
 
 

Članak 8. 
Na otvorenom prventvu momčad kluba-organizatora označava se na semaforu kao “domaći”. 
 

Članak 9. 
Prvenstvo Hrvatske za mlađe dječake i mlađe djevojčice je otvorenog tipa i organizacija se 
dodjeljuje na način kao i za Završnice PH za Dječake, Pretkadete, Kadete i Juniore. Momčadi 
sudionici prijavljuju se za sudjelovanje direktno organizatoru natjecanja. 
Sustav natjecanja određuje se nakon prispjelih prijava sukladno broju prijavljenih sudionika. 
Na Završnici mogu sudjelovati i Škole košarke iz pojedinih gradova ili koje su pri klubovima. 
Na Završnicu, sudionici donose natjecateljske iskaznice za igrače, izdane od strane 
kancelarije HKS-a, a ostali sudionici koji nisu klubovi/udruge u redovnom natjecanju HKS-a 
neki drugi identifikacijski dokument za igrače. 
Za igranje na Završnom turniru vrijede Pravila kao i za ostala Završna natjecanja-igrač može 
nastupiti za momčad jedino ukoliko nije već nastupao u konkurenciji mlađih dječaka za drugu 
momčad u tekućoj natjecateljskoj sezoni.  
 
 
PRAVILA IGRANJA NA PH ZA MLAĐE DJEČAKE I MLAĐE DJEVOJČICE:  
 

1. Utakmice se igraju 4 x 7 minuta, a finale 4 x 8 minuta. 
2. Odmor između četvrtina je 1 minutu a između 2. i 3. četvrtine (poluvrijeme) 3 minute. 
3. Dopušten je po 1 Time out u svakoj od prve 3 četvrtine (s tim da nema prenošenja Time 

outa iz četvrtine u četvrtinu), te 2 u četvrtoj četvrtini. 
4. Igra se sustavom passarela-10 igrača mora nastupiti u prve 3 četvrtine-dopuštene su 

izmjene, ali se računa kao da je igrač igrao cijelu četvrtinu-ukoliko ekipa ili trener to ne 
učini, gubi se utakmica 20:0 b.b. 

5. U slučaju neriješenog rezultata, igra se produžetak od 3 minute. 
6. Slobodna bacanja se izvode 50 cm bliže. 
7. Zabranjeno je igranje zonske obrane (kazna: opomena, a zatim Tehnička pogreška 

treneru, a u ponovljenom slučaju, dakle treći puta na utakmici, trener će biti Isključen). 
8. Dopušten je nastup 14 igrača koji moraju biti prijavljeni u zapisnik na prvoj utakmici i 

nakon toga nema više naknadnog prijavljivanja igrača. 
9. Bonus je nakon 4 osobne pogreške. 
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III. ORGANIZIRANJE OTVORENOG PRVENSTVA ZA MLAĐE 
DJEČAKE I MLAĐE DJEVOJČICE 

 
Članak 10. 

10.1. Organiziranje otvorenog prvenstva povjerava se jednom od sudionika koji ponudi 
najpovoljnije uvjete. Organiziranje se  može  povjeriti  i drugim subjektima koji 
temeljem natječaja ponude povoljnije uvjete. 

 
10.2. Natječaj objavljuje Ured Hrvatskog košarkaškog saveza.  Umjesto natječaja Ured 

može odlučiti ne raspisivati natječaj nego samostalno preuzeti organizaciju otvorenog 
prvenstva za dječake i djevojčice. 
 

Članak 11. 
Zainteresirani subjekt dužan je podnijeti ponudu s detaljnim podacima o uvjetima 
organiziranja otvorenog prvenstva za mlađe dječake i mlađe djevojčice Uredu  Hrvatskog 
košarkaškog saveza najmanje 21 dan prije početka natjecanja. 

 
Članak 12. 

12.1. Organizator je dužan osigurati: 
- dvoranu s tehničkim normativima propisanim Propozicijama natjecanja drugih muških 

košarkaških liga, 
- kvalitetni smještaj i ishranu za sve sudionike uz cijenu pansiona hotela sa 3 zvijezdice, 
- izdavanje dnevnog priopćenja za sve sudionike natjecanja, 
- osigurati u dvorani dežurnog liječnika za sve utakmice turnira. 
-   trošak smještaja i i prehrane Instruktora HKS-a  ili trenera reprezentacije 
-   trošak smještaja, prehrane i prijevoza Povjerenika. 
 

12.2. Nakon prispjelih ponuda Povjerenik određuju organizatore pojedinih turnira. 
 
12.3. O korištenju promidžbenog prostora, realizaciji promidžbenih poruka kao i podjeli 

marketinških prava na Poluzavršnom i Završnom turniru, sporazumijevaju se Ured 
Hrvatskog košarkaškog saveza i organizator. 
 
 

IV. RUKOVOĐENJE NATJECANJEM 
 
 

Članak 13. 
Otvoreno prvenstvo Hrvatske organizira i natjecanjem rukovodi Povjerenik Hrvatskog 
košarkaškog saveza. 
 

Članak 14. 
 
Povjerenik Hrvatskog košarkaškog saveza može pojedine nadležnosti u rukovođenju   
Otvorenog prvenstva Hrvatske prenijeti na opunomoćenike Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 

Članak 15. 
 

Na Otvorenom prvenstvu Hrvatske opunomoćenik Hrvatskog košarkaškog saveza na    
sastanku prvog dana turnira utvrđuje liste ekipa od po 10 - 14 igrača/igračica, pregledava 
registracijske iskaznice te obavlja ostale dužnosti u skladu s Propozicijama natjecanja. 
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Opunomoćenici Otvorenog prvenstva Hrvatske dužni su po završetku istih poslati Povjereniku 
HKS-a Priopćenja s turnira te Izvješće o odigranim turnirima. 
 
 

VI. TROŠKOVI NATJECANJA 
 

Članak 16. 
16.1.  Troškovi u Prvom stupnju natjecanja dijele se na sljedeći način: 

- domaćin snosi troškove organizacije utakmice, sudaca, opunomoćenika i pomoćnih 
sudaca, 

- gostujuća ekipa snosi troškove dolaska na utakmicu i sve druge troškove nastale 
na putu, 

- domaćinu pripada prihod od ulaznica. 
 

16.2. Visine pristojbi sudaca, opunomoćenika i pomoćnih sudaca utvrđuje Upravni odbor 
Hrvatskog košarkaškog saveza. 

 
Članak 17. 

Organizator podmiruje troškove dvorane i druge organizacijske troškove te troškove 
smještaja i prehrane  Povjerenika HKS-a.  
 

Članak 18. 
Sudionici natjecanja Otvorenog prvenstva Hrvatske sami podmiruju troškove puta, smještaja 
i ishrane. 

Članak 19. 
Sudionici natjecanja otvorenog prvenstva Hrvatske međusobno dijele troškove puta i 
smještaja  sudaca i opunomoćenika Hrvatskog košarkaškog saveza, pristojbe sudaca i 
pomoćnih sudaca, kao i statističara (kroz kotizaciju).  
 

Članak 20. 
Sudionici natjecanja Otvorenog prvenstva Hrvatske dužni su svoje troškove podmiriti prije 
početka natjecanja (kotizacija za natjecanje) 

 
 

VII. OPUNOMOĆENICI, SUCI, POMOĆNI SUCI 
 

Članak 21. 
21.1. Suce za Otvoreno prvenstvo Republike Hrvatske određuje Povjerenik za suce mlađih 

uzrasnih kategorija kojeg imenuje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 
21.2. Pomoćne suce određuje Udruga sudaca nadležnog županijskog košarkaškog saveza. 
 
21.3. Raspored sudaca za pojedine utakmice određuje opunomoćenik Hrvatskog 

košarkaškog saveza uz konzultaciju s Povjerenikom za suce.  
 
 

VIII. STEGOVNE ODREDBE 
 

Članak 22. 
22.1. Klub čija ekipa ne nastupi na jednoj utakmici Otvorenog prvenstva Hrvatske ili ne 

pristupi odigravanju turnira, isključuje se iz daljnjeg natjecanja, a o sudjelovanju u 
natjecanju u sljedećoj natjecateljskoj sezoni odlučit će se shodno odredbama 
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Stegovnika Hrvatskog košarkaškog saveza. Kazna za ekipu koja ne nastupi a koja se 
je prijavila za otvoreno Prvenstvo mlađih dječaka i mlađih djevojčica, odredit će se 
sukladno odredbi članka 65. Stegovnika HKS-a.   

 
22.2. U slučaju iz stavka 22.1. ovog članka  obveze kluba  prema organizatoru ostaju iste, 

odnosno isključeni klub  podmiruje odgovarajući dio troškova. 
 
22.3. Za sve prekršaje i kazne primjenjivat će se odredbe Propozicija natjecanja Prvenstva 

Hrvatske za klubove drugih muških i ženskih liga – poglavlje “Prekršaji i kazne”. 
 
 

 

IX. NAČIN BODOVANJA  I ODREĐIVANJE PORETKA 
 

Članak 23. 
Način bodovanja i određivanje poretka određuju se na temelju Službenih Pravila Košarkaške 
igre. 
 
 

X. ŽALBE 
 

Članak 24. 
24.1. Žalbe na utakmice svih stupnjeva natjecanja ulažu  se i rješavaju  na način propisan 

Propozicijama natjecanja Prvenstva Hrvatske za klubove drugih muških i ženskih liga, 
ako ovim Propozicijama nije drukčije propisano.  

  
24.2. Žalbu na utakmici Otvorenog prvenstva u prvom stupnju rješava opunomoćenik 

Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 
24.3. Obrazloženje žalbe, zajedno s pristojbom od 500,00 kuna u gotovom, podnosi se 

opunomoćeniku Hrvatskog košarkaškog saveza najkasnije jedan sat po završetku 
utakmice. 

 
24.4. Odluka o žalbi donosi se  u roku od 4 sata od završetka utakmice. 
 

Članak 25. 
25.1. Na odluku opunomoćenika može se uložiti žalba Odboru za žalbe turnira u daljnjem 

roku od 4 sata i uplatu nove pristojbe od 500,00 kn u gotovom. Odluka Odbora je 
konačna. 

 
25.2. Odbor za žalbe se sastoji od tri člana od kojih je predsjednik predstavnik Hrvatskog 

košarkaškog saveza, a dva člana su predstavnici dva kluba na turniru koji nisu 
uključeni u predmetnu žalbu. 

 
25.3. Odluka Odbora donosi se  prije sljedećeg natjecateljskog dana. 
 
25.4. Ukoliko se žalba usvoji žalitelju se vraća uplaćena pristojba. 

 
Članak 26. 

26.1. Utakmica na koju nije uložena žalba, registrira se postignutim rezultatom. 
 
26.2. Registraciju obavlja opunomoćenik Hrvatskog košarkaškog saveza.  
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XI. ODLIČJA I NAGRADE 
 

Članak 27. 
27.1. Pobjedniku Otvorenog prvenstva Republike Hrvatske - prvaku Republike Hrvatske, 

organizator prvenstva dodjeljuje pokal u trajno vlasništvo. 
 
27.2. Igrači i treneri prvoplasirane ekipe nagrađuju se zlatnim medaljama Hrvatskog 

košarkaškog saveza.  
 
27.3. Igrači i treneri drugoplasirane ekipe nagrađuju se srebrnim medaljama Hrvatskog 

košarkaškog saveza.  
 
27.4. Igrači i treneri trećeplasirane ekipe nagrađuju se brončanim medaljama Hrvatskog 

košarkaškog saveza.  
 
27.5. Organizator može nagraditi i drugoplasiranu, odnosno trećeplasiranu ekipu, te 

pojedince prigodnim poklonima. 
 
 

XII. TEHNIČKI NORMATIVI 
 

 
Članak 28. 

28.1. Dvorane u kojima se igraju utakmice u prvom stupnju moraju odgovarati normativima 
dvorana za natjecanje „Drugih“muških liga. 

 
 

XIII. SVEČANOST OTVORENJA I ZATVARANJA OTVORENOG 
PRVENSTVA ZA MLAĐE DJEČAKE I MLAĐE DJEVOJČICE 
U-12 

 
 

Članak 29. 
Otvoreno prvenstvo počinje svečanim mimohodom sudionika, pozdravnim govorom 
predstavnika Hrvatskog košarkaškog saveza i predstavnika organizatora, te intoniranjem 
Državne himne i isticanjem zastave Republike Hrvatske. Momčadi mimohodom napuštaju 
igralište. 
 

Članak 30. 
Svaka utakmica počinje predstavljanjem igrača gledateljima i međusobnim pozdravljanjem 
momčadi. 
 

Članak 31. 
30.1. Završetak prvenstva obilježava se svečanim proglašenjem pobjednika - prvaka 

Republike Hrvatske, podjelom nagrada i medalja, te svečanim zatvaranjem. 
 
30.2. Medalje ispred HKS-a dodjeljuje predstavnik HKS-a, a pehar za osvojeno prvo - treće 

mjesto dodjeljuje predstavnik domaćina. 
 
30.3. Eventualne posebne nagrade za najboljeg strijelca ili MVP igrača, dodjeljuje      

 predstavnik domaćina. 
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30.4. Poslije podjela nagrada i medalja, proglašenjem pobjednika, te intoniranjem državne 

himne i spuštanjem zastave prvenstvo se proglašava završenim. 
 
 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 32. 
U provođenju natjecanja, povjerenici natjecanja i povjerenici za suce pridržavaju se odredbi 
Propozicija natjecanja Prvenstva Hrvatske klubova drugih muških i ženskih liga, Pravilnika o 
natjecanju Hrvatskog košarkaškog saveza, Službenih pravila košarkaške igre i ovih 
Propozicija. 
 

Članak 33. 
Tumačenje ovih Propozicija daje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza.  
 

Članak 34. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Zagreb, 09. srpnja 2020. 
Broj:173/20-8r   
       Predsjednik   
 Hrvatskog košarkaškog savez 

  Stojan Vranković,v.r. 
 
 

 
 


