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KS BPZ  

 

U Slavonskom Brodu 16.8.2019. 

Klubovi 3. MLI 

Juniori, Kadeti, Pretkadeti, U-13  

skupine ISTOK 

 

Predmet: Prijedlog sustava natjecanja u sezoni 2019/20 skupine ISTOK 

 

Temeljem odluke Upravnog odbora HKS-a povjerenstvo za 3. Mušku ligu Istok te juniorsku, kadetsku, 

pretkadetsku i ligu U-13 ''ISTOK'' je dodijeljeno Košarkaškom savezu Brodsko-posavske županije , 

povjereniku Miroslav Vagneru. Povjerenik za službene osobe Mladen Lončarić. 

Na svojoj prvoj sjednici UO HKS-a je donio propozicije za navedena natjecanja. Temeljem promjena 

sukladno propozicijama natjecanja, te prijedloga predstavnika određenih klubova, predlažem novi 

sustav natjecanja u skupini ''ISTOK''. 

Prijedlog nije konačan, te se daje klubovima na raspravu, i podložan je izmjenama. Konačni Sustav 

natjecanja će biti objavljen nakon plenuma klubova skupine ''Istok'', koji će biti održan u drugoj polovini 

mjeseca Rujna 2019. 

 

1. Spajanje3. muške liga i Juniorske lige.) 

 

 Zbog malog broja klubova koji se natječu u 3. muškoj ligi ISTOK (4-5), predlaže se spajanje 

3. MLI sa Juniorskom ligom Istok. 

 Učinak ovakvog sustava bi bio veći broj utakmica klubova 3.MLI i klubova u Juniorskoj 

konkurenciji. 

 Klubovi u juniorskoj konkurenciji bi imali teže utakmice što je dobro za odlazak na 

poluzavršnicu i stjecanja iskustva za mlađe igrače. 

Iz istog natjecanja bi se izvlačile tri tablice poretka: 

 Ukupan poredak (sve odigrane utakmice),  

 poredak klubova 3. MLI (međusobne utakmice klubova 3. MLI) i  

 poredak Juniorske lige (međusobne utakmice juniora). 

Model plaćanja će biti izabran na plenumu sukladno prijedlogu: 

 Model 1 – klubovi plaćaju kotizacije i službene osobe na domaćim utakmicama 
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 Model 2 – Klubovi plaćaju uvećanu kotizaciju, a KSBPŽ vrši isplatu naknada i putnog troška 

službenim osobama (opunomoćenik i suci). 

 Bez obzira na izbor modela plaćanja, klubovi 3.MLI plaćaju kotizaciju 4.000,00 kn, a klubovi 

Juniorske lige 1.500,00 kn. 

 Naknade službenim osobama kod međusobnih utakmica klubova 3. MLI su sukladne 

troškovniku HKS-a za 3. ligu. 

 Naknade službenim osobama ostalih utakmica (juniori-juniori ili juniori – 3.MLI) su u visini 

naknada za Juniorsku ligu. 

2. Kvalifikacije za JKL/JPKL   

 

Zbog malog broja zainteresiranih klubova za natjecanje u jedinstvenoj kadetskoj i pretkadetskoj ligi 

predlaže se da se igra liga Kupa regija za Kadete i  liga Kupa regija za Pretkadete, a u pauzama 

natjecanja prvog dijela bi se odigrale kvalifikacije za jedinstvene lige. 

U drugom dijelu natjecanja prvenstva bi se nastavila redovnim kalendarom , a utakmice kluba koji se 

kvalificirao u jedinstvenu ligu bi se poništile ili prebacile van konkurencije, te bi se dobio poredak 

Kupa regija. 

 

 Poluzavršnica Završnica 

Juniori U-19 (2001.)  24.-26.04.2020.  21.-24.05.2020. 

Kadeti U-17 (2003.)   21.-24.05.2020. 

Pretkadeti U-15 (2005.)  21.-24.05.2020. 

Dječaci U13 (2007.)  17.-19.04.2020.  21.-24.05.2020.. 

Otvoreno Dječaci U-12 (2008.)  18.-21.06.2020. 

KUP Regija Kadeti (2003.)  18.-19.4.2020. 16.-17.05.2020. 

KUP Regija Pretkadeti (2005)  25.-26.4.2020. 16.-17.05.2020. 
 


