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

 
PROPOZICIJE NATJECANJA 

 
KUPA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ŽENSKE EKIPE 

“RUŽICA MEGLAJ-RIMAC” 
 
 
 

Članak 1. 
Kup natjecanje u košarci tradicionalno je i masovno natjecanje u Republici Hrvatskoj, 
koje nosi ime velikana hrvatske košarke Ružice Meglaj-Rimac. 
 

Članak 2. 
U kup natjecanju može sudjelovati neograničen broj ekipa klubova članica Hrvatskog 
košarkaškog saveza, kao i ekipe drugih udruga - škola, fakulteta, rekreacijskih ekipa i 
drugi. 
 
 
I DIO  NATJECANJA KUPA 
 

Članak 3. 
U prvom dijelu Kup natjecanja RH sudjeluju sve ekipe Prve ženske lige. Prvi dio kup 
natjecanja organizira se po regijama: ISTOK, SJEVER, ZAPAD, JUG i CENTAR i igra se 
po kup sustavu, a broj kola ovisi o broju prijavljenih ekipa. 
 

Članak 4. 
REGIJU ISTOK pokriva područje sljedećih županija: Osječko-baranjske, 
Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske. 
 
REGIJU SJEVER pokriva područje sljedećih županija: Bjelovarsko-bilogorske, 
Međimurske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske  
 
REGIJU CENTAR pokriva područje sljedećih županija: Sisačko-moslavačke, 
Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Grada Zagreba. 
 
REGIJU ZAPAD  pokriva područje sljedećih županija: Primorsko-goranske, Istarske, 
Ličko-senjske,  
 
REGIJU JUG pokriva područje sljedećih županija: Dubrovačko-neretvanske, 
Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske. 
 

Članak 5. 
Nakon primljenih prijava organizira se izvlačenje natjecateljskih brojeva: Ekipe 
pobjednice igraju međusobno onoliko kola koliko je potrebno da se dobije pobjednik 
regija Istok, Sjever, Zapad, Jug i Centar. 
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Pobjednici regija Zapad i Jug igraju jednu kvalifikacijsku utakmicu za jednog 
predstavnika u II. dijelu Kup natjecanja. Povjerenik natjecanja Prve ženske lige Jug 
provodi odigravanje kvalifikacijske utakmice. 
 
Domaćin utakmice između pobjednika regije JUG i ZAPAD određuje se ždrijebom. 
Ždrijeb se održava u prostorijama HKS-a pod nadležnošću Povjerenika za natjecanje 
HKS-a II. dijela Kup natjecanja. 
 
 

Članak 6. 
Natjecanje kupa na području regija organizira i provodi Povjerenik natjecanja Prve 
ženske lige. 
 
 
II  DRUGI DIO KUP NATJECANJA 

 
 

Članak 7. 
U drugom dijelu kup natjecanja na području RH, kojim rukovodi povjerenik za 
natjecanje Premijer ženske lige sudjeluje šesnaest (16) klubova i to: 
- Dvanaest (12) klubova Premijer ženske lige  
- Četiri (4) pobjednika Regija (pobjednik regije Istok, pobjednik regije Sjever, 

pobjednik regija Zapad/Jug i pobjednik regije Centar) 
 
 

Članak 8. 
Drugi dio kup natjecanja na području RH odigrava se u dva kruga: 
 

1. krug 
 
U prvom  krugu drugog dijela kup natjecanja sudjeluje šesnaest (16) klubova.    
Ždrijebom se izvlače parovi 1.kruga. Igra se jedna utakmica i to kod slabije rangirane 
ekipe, odnosno kod prvo izvučene ekipe ukoliko su ekipe istog ranga.  
 

2. krug 
 
U drugom krugu drugog dijela kup natjecanja sudjeluju osam (8) ekipa pobjednica iz 
1.kruga. 
Ždrijebom se izvlače četiri para. Igra se jedna utakmica i to kod slabije rangirane 
ekipe, odnosno kod prvo izvučene ekipe ukoliko su ekipe istog ranga. 
 

Članak 9. 
Utakmice drugog dijela natjecanja Kupa igraju se na bolji rezultat iz jedne (1) 
utakmice. 
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III   ZAVRŠNICA KUP NATJECANJA REPUBLIKE HRVATSKE  
  

Članak 10. 
Pobjednici susreta II-og kruga drugog dijela natjecanja (4 ekipe) stječu pravo 
sudjelovanja na Završnom turniru (Final Four) Kup natjecanja Republike Hrvatske 
koji se igra turnirskim sustavom (sve utakmice igraju se na jednom mjestu). 
 
Parovi završnice Kupa određuju se ždrijebom. Poluzavršnica Final Four-a igra se na 
jednu (1) dobivenu utakmicu. 
 

U završnici igraju pobjednici poluzavršnih utakmica.  
 

Pobjednik završne utakmice je pobjednik Kup natjecanja Republike Hrvatske za žene 
Ružica Meglaj-Rimac. 
 

Članak 11. 
Pobjednik Kup natjecanja Republike Hrvatske stječe pravo sudjelovanja u natjecanju 
koje organizira  i provodi međunarodna košarkaška organizacija FIBA. 
 

Članak 12. 
Odluku o mjestu održavanja i dodjeli tehničke organizacije Završnog turnira Kupa 
Republike Hrvatske donosi Komisija za sustav natjecanja koju osniva i imenuje 
Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 
Komisija iz stavka 1. ovog članka može odlučiti da Ured za natjecanje Hrvatskog 
košarkaškog saveza bude organizator Završnog turnira Kupa RH, ukoliko ocjeni da 
niti jedna ponuda po natječaju nije zadovoljavajuća, a u tom slučaju troškovi se 
ravnomjerno dijele na 5 dijelova: HKS i 4 ekipe koje sudjeluju na Final Fouru. 
 
 
 
IV PRAVO NASTUPA IGRAČICA, TRENERA I PRATITELJA  EKIPE 
 

Članak 13. 
Na utakmicama Kupa Hrvatske pravo igranja za klub imaju samo igračice koji su 
uredno registrirani za taj klub i posjeduju natjecateljsku iskaznicu, a u skladu s 
odredbama Registracijskog pravilnika Hrvatskog košarkaškog saveza. 

 
Članak 14. 

Igračica nema pravo igranja za dva (2) kluba u Kup natjecanju u istoj natjecateljskoj 
sezoni. 
 

Članak 15. 
Rukovodstvo ekipe dužno je prije početka utakmice staviti opunomoćeniku na uvid 
popis od 12 igračica, trenera, pomoćnog trenera, kondicionog trenera te ostalih 
pratitelja ekipe (popuniti obrazac br. 2) te predočiti natjecateljske iskaznice za svaku 
igračicu, trenera, pomoćnog trenera i kondicionog trenera koji se nalazi na popisu 
kao i iskaznice za ostale pratitelje ekipe. 
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V TEHNIČKI NORMATIVI 
 

Članak 16. 
Utakmice drugog dijela i završnice Kup natjecanja Republike Hrvatske igraju se u 
dvoranama koje odgovaraju propisima koje nalažu službena Pravila košarkaške igre i 
Pravilnik o natjecanju Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 
Utakmice Prvog dijela Kup natjecanja igraju se po Propozicijama natjecanja Prve 
ženske lige dok se utakmice Drugog dijela i Završnice Kup natjecanja Republike 
Hrvatske igraju po Propozicijama natjecanja Premijer ženske lige. 
 

Članak 17. 
Utakmice Kupa Hrvatske igraju se loptama koje propisuje HKS. 
 
Nakon utakmica 2. kruga (domaćini utakmica) II.dijela i organizator Završnice Kup 
natjecanja, obvezni su odmah po završetku svake utakmice na e-mail : media@hks-
cbf.hr poslati : 
 

- minimalno 2 fotografije (iz igre, po mogućnosti atmosfere, navijači sl.), 
preporučene rezolucije fotografija je 1170 x 780 piksela 

- izjave trenera svake ekipe 
- kratak izvještaj o utakmici u neutralnom tonu (nekoliko rečenica, 

uključujući tijek igre po četvrtinama te najbolje igračice svake 
momčadi).    

 
VI OPUNOMOĆENIK, SUCI I POMOĆNI SUCI  
 

Članak 18. 
Suce za utakmice prvog dijela kup natjecanja određuje Povjerenik za službene osobe 
Prve ženske lige. 
 
Suce za utakmice drugog dijela i završnicu kup natjecanja određuje Povjerenik za 
službene osobe Premijer ženske lige. 
 
Pomoćne suce koji obnašaju dužnosti za zapisničkim stolom određuje nadležno 
teritorijalno rukovodstvo Udruge košarkaških sudaca županije na čijem se području 
utakmica igra. 

 
Članak 19. 

Sucima, pomoćnim sucima i opunomoćenicima u Prvom dijelu kup natjecanja 
pripadaju pristojbe za utakmice Kupa Hrvatske u iznosima koji su utvrđeni za stupanj 
natjecanja u kojem se natječe momčad koja je domaćin utakmice. 
 
U 1.krugu II.dijela pristojbe sl.osobama se isplaćuju prema stupnju natjecanja kluba 
domaćina a u 2.krugu II.dijela kao i u Završnici kup natjecanja sucima, pomoćnim 
sucima, opunomoćenicima pripadaju pristojbe, naknade za putne troškove i naknade 
za smještaj i prehranu, sve u visini utvrđenoj Pravilnikom o naknadama, putnim i 
drugim troškovima za suce, opunomoćenike na utakmicama Državnog prvenstva 
Hrvatske za klubove Premijer ženske lige. 
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Članak 20. 

Nakon završetka kup utakmice opunomoćenik sastavlja izvješće na propisanom 
obrascu (obrazac 4) i dostavlja ga zajedno sa ostalom dokumentacijom (prijavne 
liste, obračun troškova i dr.) nadležnom županijskom košarkaškom savezu odnosno 
uredu Hrvatskog košarkaškog saveza – Povjereniku Premijer ženske lige. 
 
 
VII ŽALBA 
 

Članak 21. 
Utakmicu na koju nije podnijeta žalba nadležno tijelo registrira u roku tri (3) dana od 
dana odigravanja utakmice. 

 
Članak 22. 

Žalba na utakmicu najavljuje se u zapisniku utakmice potpisom kapetana ekipe. 
Najavljena žalba u pismenom obliku unosi se u izvješće (Obrazac br. 8), najkasnije 
20 minuta po završetku utakmice. Po primitku žalbe suci utakmice i opunomoćenik 
dužni su dati svoje mišljenje i pismene izjave o navodima iznesenim u žalbi. 
Opunomoćenik je dužan žalbu s prikupljenim izjavama putem telefaxa odmah po 
odigranoj utakmici dostaviti nadležnom tijelu koje provodi natjecanje. 
 
Za svaku žalbu žalitelj uplaćuje pristojbu od 1.500,00 kuna prvi radni dan po 
odigranoj utakmici do 12,00 sati na IBAN Hrvatskog košarkaškog saveza broj 
HR2123600001101220816. 
 

Članak 23. 
Žalbu u prvom stupnju rješava Povjerenik Premijer ženske lige. 
 

Članak 24. 
Žalba koja nije najavljena potpisom kapetana, koja nije na vrijeme uručena 
opunomoćeniku, te žalba za koju nije uplaćena pristojba u vrijednosti 1.500,00 kuna, 
neće se uzimati u razmatranje. 
 

Članak 25. 
Za utvrđivanje točnog datuma kada je uplaćena pristojba u vrijednosti 1.500,00 kuna 
priznaje se jedino žig banke, FINA ili pošte. 
 

Članak 26. 
Nadležno tijelo koje rješava žalbu u prvom stupnju može žalbu usvojiti ili odbiti. 
 
Kada žalbu odbije, utakmica se registrira postignutim rezultatom. Kada žalbu usvoji, 
utakmica se poništava i određuje odigravanje nove.  
 
Ne može se odbiti registracija utakmice na koju nije podnesena žalba. 
 

Članak 27. 
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od nadležnog tijela koji provodi 
Kup natjecanje. 
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Članak 28. 

Na odluku o žalbi koju donosi nadležno tijelo u prvom stupnju dozvoljena je žalba 
koja se podnosi Arbitraži Hrvatskog košarkaškog saveza, i to u roku od 24 sata od 
prijema odluke. 
 
Za žalbu mora biti uplaćena pristojba od 1.500,00 kuna na žiro račun Hrvatskog 
košarkaškog saveza. 
 
Žalba koja nije Arbitraži upućena u roku 24 sata od trenutka prijema odluke, te žalba 
za koju nije uplaćena pristojba u iznosu od 1.500,00 kuna, neće se uzimati u 
razmatranje. 
 
Odluku u drugom stupnju Arbitraža HKS-a donosi u roku 48 sati i konačna je. 
 

Članak 29. 
Ukoliko se žalba usvoji, žalitelju se vraća uplaćena pristojba. 
 

Članak 30. 
Ukoliko žalba bude usvojena i rezultat utakmice poništen, prilikom odigravanja 
ponovljene utakmice klubovi dijele prihode i rashode na jednake dijelove, a troškove 
službenih osoba (sudaca, opunomoćenika i pomoćnih sudaca) snosi Hrvatski 
košarkaški savez. 
 

Članak 31. 
Na završnom turniru (Final Four) registraciju utakmica obavlja Povjerenik natjecanja 
Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 

Žalba na utakmicu ulaže se opunomoćeniku HKS-a najkasnije jedan (1) sat po 
završetku utakmice. Uz žalbu se plaća pristojba u iznosu 2.000,00 kuna. 
 
Žalbu u prvom stupnju rješava Povjerenik natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 

Odluka o žalbi donosi se u roku od četiri sata od završetka utakmice, a na odluku 
povjerenika dopuštena je žalba u daljnjem roku od šest sati Odboru za žalbe 
završnog natjecanja, uz pristojbu od 2.000 kuna u gotovom. 
 
Odluka Odbora za žalbe donosi se u roku od šest sati od zaprimanja žalbe. 
 
Odluka Odbora za žalbe je konačna. 
 
Ukoliko se žalba usvoji žalitelju se vraća uplaćena pristojba.  
 
 
VIII  OBRAČUN TROŠKOVA 
 

Članak 32. 
U Prvom dijelu Kup natjecanja gostujuća ekipa plaća svoje troškove puta i boravka, a 
prihodi i rashodi utakmice pripadaju domaćinu. 
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Članak 33. 
U Drugom dijelu Kup natjecanja prihodi i rashodi pripadaju domaćinu utakmice. 
Gostujuća momčad snosi svoje troškove puta i boravka. 
 
Iznos troškova u Drugom dijelu Kup natjecanja za suce, pomoćne suce, 
opunomoćenika namiruje klub domaćin prije odigravanja utakmice po računu 
ispostavljenom od Povjerenika natjecanja. 
 
Klub domaćin koji ne podmiri troškove iz stavka 2. ovog članka prije odigravanja 
utakmice, ne može nastupiti na toj utakmici, gubi je rezultatom 20:0 u korist 
gostujućeg kluba i smatrat će se da je odustao od natjecanja za Kup Republike 
Hrvatske. 
 

Članak 34. 
U završnici Kup natjecanja (Final-Four), obveze organizatora turnira i ekipe koje 
sudjeluju na turniru reguliraju se u skladu s Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog 
košarkaškog saveza objavljenom u raspisanom natječaju za organizaciju turnira.  
 
 
IX PREKRŠAJI I KAZNE 

 
Članak 35. 

Pri izricanju kazni sudionicima Kup natjecanja nadležno tijelo koji provodi natjecanje 
u svrhu izricanja stegovnih mjera prekršiteljima primijeniti će odredbe Propozicija 
natjecanja nadležnog županijskog košarkaškog saveza odnosno Propozicija 
natjecanja  Premijer ženske košarkaške lige za prekršaje učinjene u drugom dijelu i u 
završnici (Final Four) Kup natjecanja.  
 
 
X ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 36. 
Klub domaćin obvezan je prijaviti mjesto i vrijeme odigravanja utakmice najkasnije 
šest (6) dana prije početka utakmice Povjereniku natjecanja nadležnog županijskog 
košarkaškog saveza odnosno uredu Hrvatskog košarkaškog saveza koji zajedno sa 
Povjerenikom natjecanja HKS-a organizira i provodi natjecanje drugog dijela i 
završnice Kupa Republike Hrvatske. 
Vrijeme odigravanja utakmica kupa do završnice isto je kao i u državnom prvenstvu. 

 
Članak 37. 

Klub domaćin obvezan je voditi računa o prometnim vezama prilikom određivanja 
vremena početka utakmice. 
 
Klub domaćin dužan je omogućiti gostujućoj ekipi jedan trening prije utakmice, u 
športskoj dvorani u kojoj se odigrava utakmica ukoliko to gostujuća ekipa zatraži od 
domaćina najkasnije tri (3) dana prije službenog termina odigravanja utakmice. 
 



 

8 

Članak 38. 
Ukoliko neki od klubova koji je stekao pravo sudjelovanja u drugom dijelu natjecanja 
Kupa Hrvatske odustane od natjecanja, kaznit će se  novčanim iznosom od 6.000,00 
kuna. 
 

Članak 39. 
Sve što nije predviđeno ovim Propozicijama natjecanja regulira se odredbama 
Pravilnika o natjecanju Hrvatskog košarkaškog saveza i službenim Pravilima 
košarkaške igre. 
 

Članak 40. 
Izmjene i dopune ovih Propozicija obavljaju se na način i po postupku njihova 
donošenja. 
 

Članak 41. 
Tumačenje ovih Propozicija daje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza koji 
Propozicije i donosi. 
 

Članak 42. 
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja.  
 

Članak 43. 
Ovlašćuje se Glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza da utvrdi i objavi pročišćeni 
tekst ovih propozicija stavljanjem na Web stranicu Hrvatskog košarkaškog saveza 
www.hks-cbf.hr   
 
 
 
Zagreb, 09. srpnja 2020. 
Ur. broj: 173/20-8l 
 Predsjednik 
 Hrvatskog košarkaškog saveza 
 Stojan Vranković 


