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2. elektronska Izvještajna sjednica Skupštine KSBPŽ
U Slavonskom Brodu 30.11.2020.
Članovima Skupštine KSBPŽ
5. točka Dnevnog reda
Plan rada KSBPŽ za 2021. godinu
Košarkaški savez Brodsko-posavske županije skrbi o košarkaškom sportu u Brodsko-posavskoj
županiji, te ima zadaću razvoja i unapređenja rada svih tijela, članova i čimbenika u sustavu Saveza.
U 2021. godini Savez će aktivirati sve resurse kako ljudske tako i materijalne za ispunjenje planiranih
zadaća.
Provedba natjecanja u regiji ISTOK
Savez vodi klupska muška natjecanja u sezoni 2020/21 koja su organizirana u Juniorskoj ligi (8
klubova), Kadetskoj ligi (10 klubova), Pretkadetskoj ligi ( 14 klubova), Dječaci U-13 (14 klubova) .
Uz redovna natjecanja, Savez planira organizirati regionalni turnir U-11 i U-9 za dječake i djevojčice u
proljeće 2021.
U zavisnosti od plasmana klubova u poluzavršnice PH mlađih kategorija, u organizaciji klubova planira
se 2 – 3 puluzavršna ili završna turnira za mlađe kategorije.
Zbog popularizacije košarke u BPŽ, planira se održati jednu do dvije utakmice muške i ženske
reprezentacije.
Početkom rujna 2021. savez će organizirati i provesti natjecanja u sezoni 2021/22 i to u kategorijama 3.
MLI, Juniori, kadeti, pretkadeti i dječaci 2009. godište.
Savez će redovno održavati sjednice Upravnog odbora (4. planirane) i sjednice Skupštine (2. planirane)
tokom 2021. godine.
Udruga Košarkaških sudaca BPŽ će održavati svoje seminare za opunomoćenike , suce i
pomoćne suce, te raditi na osposobljavanju novih službenih osoba.
Članovi stručnih tijela HKS našeg Saveza će sudjelovati u radu istih.
Košarkaški savez Brodsko-posavske županije ostvarivati će suradnju s drugim županijskim
košarkaškim savezima u Republici Hrvatskoj kao i s Hrvatskim košarkaškim savezom.
Također je u nadležnosti Saveza u prijelaznom roku koji odredi nadležno tijelo Hrvatskog
košarkaškog saveza odobravati prijelaze igraća i igračica iz kluba u klub.
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Putem naših predstavnika i Tajnika KSBPŽ sudjelovati u radu Skupština, Izvršnih odbora
i Povjerenstava Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, Zajednice
športskih udruga Grada Slavonskog Broda, Saveza športova Grada Nove Gradiške i Hrvatskog
košarkaškog saveza.
Ovaj Savez obavljati će i druge poslove i zadaće koje su utvrđene Statutom
Košarkaškog saveza Brodsko-posavske županije i Statutom Hrvatskog košarkaškog saveza.
Provođenje ovog Programa rada u djelokrugu posla jednog (1) djelatnika (tajnik saveza).
Tajnika saveza ima sklopljen ugovor o djelu sa savezom na godinu dana.
Program rada Saveza za 2021. godinu se podnosi Skupštini KSBPŽ na donošenje.
Za Košarkaški savez Brodsko posavske županije
Tajnik
Miroslav Vagner
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