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UPRAVNI ODBOR 
Zadar,02.08.2021. 
Ur.broj:195/21-5

  
 
Na temelju članka 8. Pravilnika o natjecanju HKS-a (Broj: 207/19-7, 305/19-5, 
305/19-6, 164/20-3), a u skladu s člankom 61. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 
124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20) Upravni odbor Hrvatskog 
košarkaškog saveza je na 25. sjednici održanoj 02. kolovoza 2021. godine donio   
 
 

SUSTAV NATJECANJA 
HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA 

 ZA MLAĐE DOBNE KATEGORIJE 
OD SEZONE 2021/2022 

 
 
1) DRŽAVNO PRVENSTVO HRVATSKE ZA MUŠKE MLAĐE 

DOBNE KATEGORIJE 
  
Državno prvenstvo Republike Hrvatske za muške mlađe dobne kategorije odvija se 
kroz 7 (sedam) dobnih kategorija : juniori (U-19), kadeti (U-17), pretkadeti (U-15), 
dječaci (U-13), mlađi dječaci (U-12) te Mini košarka (U-11 i U-9). 
 
Prvenstvo Republike Hrvatske za muške mlađe dobne kategorije organizira se u pet 
regija i tri stupnja natjecanja za juniore, kadete, pretkadete i dječake, dok se 
Prvenstvo Republike Hrvatske za mlađe dječake (U-12) organizira kao OTVORENO 
PRVENSTVO na kojem pravo nastupa imaju sve prijavljene momčadi, te Prvenstvo 
Hrvatske Mini košarke (U-11 i U-9) koje se organizira u dva stupnja natjecanja. 
 
 
PRVI STUPANJ NATJECANJA  
 
U prvom stupnju natjecanje se organizira u okviru pet regija nadležnih košarkaških 
saveza županija pojedine regije i u okviru međužupanijskih prvenstava ako u županiji 
ne postoje četiri (4) momčadi za natjecanje. 
 
REGIJA ISTOK pokriva područja sljedećih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-
srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske.  
 
REGIJA SJEVER pokriva područja sljedećih županija: Virovitičko-podravske, 
Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske.  
 
REGIJA CENTAR pokriva područja sljedećih županija: Sisačko-moslavačke, 
Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Grada Zagreba. 
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REGIJA ZAPAD pokriva područja sljedećih županija: Primorsko-goranske, Istarske i 
Ličko-senjske. 
 
REGIJA JUG pokriva područja sljedećih županija: Dubrovačko-neretvanske, 
Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske.    
 
Natjecanje se organizira po liga sustavu od najmanje četiri klupske momčadi.  
Sustav natjecanja u prvom stupnju određuju Povjerenici pojedinih regija uz 
suglasnost Povjerenika za natjecanje HKS-a. 
 
Sve prijavljene momčadi svake sezone u svakoj dobnoj kategoriji na Regiji 
imaju pravo nastupa u najvišoj ligi na Regiji a iz koje Regija daje 
predstavnike za Poluzavršne turnire, turnirski - liga sustav ili liga sustav u 
Drugom stupnju natjecanja. Povjerenici u Prvom stupnju natjecanja 
određuju sustav natjecanja na Regiji vodeći računa da sve prijavljene 
momčadi u sezoni imaju mogućnost kroz natjecanje plasirati se u Drugi 
stupanj natjecanja. 
 
 
DRUGI STUPANJ NATJECANJA  
 
Drugi stupanj natjecanja organizira se kroz četiri (4) poluzavršna turnira, kroz 
Jedinstvenu ligu po dvostrukom bod sustavu ili Jedinstvenu ligu po jednostrukom bod 
sustavu i to jedanaest (11) kola (turnirski sistem). 
 
U drugom stupnju natjecanja sudjeluje 8 – 16 momčadi. 
 
 

1) POLUZAVRŠNI TURNIRI 
 
Drugi stupanj natjecanja kroz ČETIRI (4) POLUZAVRŠNA TURNIRA organizira se na 
taj način da se formiraju grupe 1, 2, 3 i 4., a sudjeluje šesnaest (16) momčadi na 
temelju poretka iz Prvog stupnja natjecanja. Svaka grupa ima po četiri (4) momčadi. 
 
U Drugom stupnju natjecanja sudjeluju:        
 - Pet (5) momčadi skupine JUG 
 - Pet (5) momčadi skupine CENTAR 
 - Dvije (2) momčadi skupine ZAPAD 
 - Dvije (2) momčadi skupine ISTOK 
 - Dvije (2) momčadi skupine SJEVER 
 
Razvrstavanje po grupama : 
 
 GRUPA 1: 

- Prvoplasirani Centar 
- Trećeplasirani Jug 
- Prvoplasirani Sjever 
- Petoplasirani Jug 
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  GRUPA 2: 
- Prvoplasirani Jug 
- Trećeplasirani Centar 
- Petoplasirani Centar 
- Drugoplasirani Sjever 

 
GRUPA 3: 
- Drugoplasirani Centar 
- Četvrtoplasirani Jug 
- Prvoplasirani Istok 
- Drugoplasirani Zapad 

 
GRUPA 4: 
- Prvoplasirani Zapad 
- Drugoplasirani Jug 
- Četvrtoplasirani Centar 
- Drugoplasirani Istok 

 
Drugi stupanj natjecanja po skupinama igra se po jednostrukom bod sustavu u svakoj 
grupi, svaka momčad sa svakom momčadi. 
 
Ukupno se u svakoj grupi igra šest (6) utakmica. Prvak svake grupe plasira se na 
završni turnir za mlađe dobne kategorije. 
 
 

2.) JEDINSTVENA LIGA (dvostruki bod sustav) 
 

U drugi dio natjecanja (liga) stječu pravo klubovi po poretku i to: 
 
Regija CENTAR   tri (3) – prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani 
Regija JUG         tri (3) – prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani 
Regija ZAPAD     jedan (1) – prvoplasirani 
Regija ISTOK      jedan (1) – prvoplasirani 
Regija SJEVER    jedan (1) – prvoplasirani 
Jedan klub pozivnica HKS-a  
 

Deset (10) klubova iz prethodnog stavka igrati će JEDINSTVENU ligu po dvostrukom 
bod sustavu i to osamnaest (18) kola na osnovu čega se dobije poredak klubova od 
1. do 10. mjesta. 

 
Prvoplasirani, drugoplasirani, trećeplasirani i četvrtoplasirani klub JEDINSTVENE LIGE 
ostvariti će pravo igranja na završnom turniru za mlađe dobne uzraste. 
 
 

3.) JEDINSTVENA LIGA (jednostruki bod sustav-turnirski) 
 
U drugi dio natjecanja (liga) stječu pravo klubovi po poretku i to: 
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Regija CENTAR     tri (3) – prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani 
Regija JUG           tri (3) – prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani 
Regija ZAPAD       dva (2) – prvoplasirani i drugoplasirani 
Regija ISTOK        jedan (1) – prvoplasirani 
Regija SJEVER      jedan (1) – prvoplasirani 
Dva kluba pozivnica HKS-a  
 

Dvanaest (12) klubova iz prethodnog stavka igrati će JEDINSTVENU LIGU po 
jednostrukom bod sustavu i to jedanaest (11) kola (turnirski sistem) na osnovu čega 
se dobije poredak klubova od 1. do 12. mjesta. 

 
Prvoplasirani, drugoplasirani, trećeplasirani i četvrtoplasirani klub JEDINSTVENE LIGE 
ostvariti će pravo igranja na završnom turniru za mlađe dobne uzraste. 
 
 
TREĆI STUPANJ NATJECANJA – ZAVRŠNICA 
 
 
U trećem stupnju natjecanja - Završnici natjecanje se organizira kao završni turnir na 
kojem sudjeluju četiri momčadi i to prvaci grupe 1, 2, 3, 4 iz Poluzavršnih grupa;  
prve četiri momčadi iz Jedinstvene lige po dvostrukom bod sustavu ili prve četiri 
momčadi iz Jedinstvene lige po jednostrukom bod sustavu - turnirski.  
 
Natjecanje u trećem stupnju odvija se prema kup sustavu (polufinale i finale), ukupno 
četiri utakmice. 
 
Pobjednik finalne utakmice postaje prvak Republike Hrvatske u pojedinoj dobnoj 
skupini.  

 
Natjecateljski brojevi momčadi određuju se temeljem plasmana momčadi na 
poluzavršnim turnirima; Jedinstvenoj ligi po dvostrukom bod sustavu ili Jedinstvenoj 
ligi po jednostrukom bod sustavu - turnirski i to kako slijedi: 
 - broj 1 dobiva prvoplasirani grupe 1 ili prvoplasirani Jedinstvene lige 
 - broj 2 dobiva prvoplasirani grupe 2 ili drugoplasirani Jedinstvene lige 
 - broj 3 dobiva prvoplasirani grupe 3 ili trećeplasirani Jedinstvene lige 
 - broj 4 dobiva prvoplasirani grupe 4 ili četvrtoplasirani Jedinstvene lige 
 
 
U prvom kolu   - prvi dan sastaju se:  1–4, 2–3. 
U drugom kolu - drugi dan sastaju se: poraženi para 1-4 i 2-3 - za 3. mjesto 
                  pobjednik para 1-4 i 2-3  - za 1. mjesto. 
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MINI KOŠARKA 
 
Prvenstvo Republike Hrvatske u Mini košarci organizira se u dva stupnja natjecanja. 
Prvi stupanj se sastoji od pet regionalnih turnira (ISTOK, CENTAR, SJEVER, ZAPAD, 
JUG). Drugi stupanj natjecanja predstavlja završni turnir u Mini košarci.  

Prvi stupanj natjecanja 

Organizacija sustava natjecanja regionalnih turnira ovisi o broju prijavljenih ekipa. 
Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa regionalnih turnira ostvaruju pravo nastupa na 
završnom turniru u Mini košarci. Ako se na regionalni turnir prijavi jedna ili dvije 
ekipe, iste ostvaruju pravo nastupa na završnom turniru.  

Drugi stupanj natjecanja   
 
Završni turnir u Mini košarci organiziran je tako da pravo nastupa ostvaruju 
prvoplasirane i drugoplasirane ekipe s pet regionalnih turnira, ukupno 10 (deset) 
ekipa. Ako prvoplasirana ili drugoplasirana ekipa s pojedinog regionalnog turnira 
odustane od nastupa na završnom turniru, sljedeća ekipa po konačnom poretku iz 
istoimene regije ostvaruje pravo nastupa na završnom turniru.  
U slučaju da se na određenim regionalnim turnirima prijavi samo jedna ekipa ili nema 
prijava, prema ključu u nastavku vrši se popuna za završni turnir. 
 
 
2) DRŽAVNO PRVENSTVO HRVATSKE ZA ŽENSKE MLAĐE 

DOBNE KATEGORIJE 
  
Državno prvenstvo Republike Hrvatske za ženske mlađe dobne kategorije odvija se 
kroz 7 (sedam) dobnih kategorija : juniorke (U-19), kadetkinje (U-17), pretkadetkinje 
(U-15), djevojčice (U-13), mlađe djevojčice (U-12) te Mini košarka (U-11 i U-9). 
 
Prvenstvo Republike Hrvatske za ženske mlađe dobne kategorije organizira se u pet 
regija i tri stupnja natjecanja za juniorke, kadetkinje, pretkadetkinje i dječake, dok se 
Prvenstvo Republike Hrvatske za mlađe djevojčice (U-12) organizira kao OTVORENO 
PRVENSTVO na kojem pravo nastupa imaju sve prijavljene ekipe, te Prvenstvo 
Hrvatske Mini košarke (U-11 i U-9) koje se organizira u dva stupnja natjecanja. 
 
 
PRVI STUPANJ NATJECANJA 
 
U prvom stupnju natjecanje se organizira u okviru pet regija nadležnih košarkaških 
saveza županija pojedine regije i u okviru međužupanijskih prvenstava ako u županiji 
ne postoje četiri (4) ekipe za natjecanje. 
 
REGIJA ISTOK pokriva područja sljedećih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-
srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske.  
 



BRONČANI SPONZOR 

GENERALNI SPONZOR 

SPONZORI 

 
  

 
 

 
 
 
 

6 

 

 
 
REGIJA SJEVER pokriva područja sljedećih županija: Virovitičko-podravske, 
Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske.  
 
REGIJA CENTAR pokriva područja sljedećih županija: Sisačko-moslavačke, 
Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Grada Zagreba. 
 
REGIJA ZAPAD pokriva područja sljedećih županija: Primorsko-goranske, Istarske i 
Ličko-senjske. 
 
REGIJA JUG pokriva područja sljedećih županija: Dubrovačko-neretvanske, 
Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske.    

 
U slučaju da u pojedinoj županiji nema dovoljan broj klubova (4 kluba), organizira se 
međužupanijsko natjecanje ekipa pojedine regije. 
 
Natjecanje se organizira po liga sustavu od najmanje četiri klupske momčadi.  
Sustav natjecanja u prvom stupnju određuju Povjerenici pojedinih regija uz 
suglasnost Povjerenika za natjecanje HKS-a. 
 
 
Sve prijavljene ekipe svake sezone u svakoj dobnoj kategoriji na Regiji 
imaju pravo nastupa u najvišoj ligi na Regiji a iz koje Regija daje 
predstavnike za Poluzavršne turnire, turnirski - liga sustav ili liga sustav u 
Drugom stupnju natjecanja. Povjerenici u Prvom stupnju natjecanja 
određuju sustav natjecanja na Regiji vodeći računa da sve prijavljene ekipe 
u sezoni imaju mogućnost kroz natjecanje plasirati se u Drugi stupanj 
natjecanja. 
 
 
DRUGI STUPANJ NATJECANJA 
 
Drugi stupanj natjecanja organizira se kroz dva (2) poluzavršna turnira, kroz 
Jedinstvenu ligu po dvostrukom bod sustavu ili Jedinstvenu ligu po jednostrukom bod 
sustavu (turnirski sistem). 
 
U drugom stupnju natjecanja sudjeluje 8 – 16 ekipa. 
 
 

1.) POLUZAVRŠNI TURNIRI 
 
U drugom stupnju natjecanja sudjeluje osam (8) ekipa i to pet (5) pobjednika svake 
regije  iz Prvog stupnja natjecanja i tri (3) ekipe regija (skupina)  čiji su klubovi  
ostvarili plasman od 1. – 3. mjesta na Završnom turniru prethodne natjecateljske 
sezone.  
 
U skupini „A“ Poluzavršnice natjecanja sudjeluje tri regionalna prvaka i to: 
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- prvoplasirana ekipa Juga 
- prvoplasirana ekipa Zapada 
- prvoplasirana ekipa Sjevera 
 
 
U skupini „B“ poluzavršnice natjecanja sudjeluje dva regionalna prvaka, i to: 
- prvoplasirana ekipa Centra  
-  prvoplasirana ekipa Istoka 
 
Posljednja (četvrta) ekipa u skupini „A“, odnosno dvije ekipe  u skupini “B“ odredit će 
se prema sljedećim pravilima:  
 

1. Ako regija ima četiri sudionika na poluzavršnici PH - prvoplasirana i 
četvrtoplasirana ekipa  nastupa u skupini kako je predviđeno Propozicijama za 
prvoplasiranu ekipu, a drugoplasirana i trećeplasirana u drugoj skupini 

2. Ako regija ima tri sudionika na poluzavršnici PH – prvoplasirana ekipa  
nastupa u skupini kako je predviđeno Propozicijama, a drugoplasirana i 
trećeplasirana u drugoj skupini 

3. Ako regija ima dva sudionika na poluzavršnici PH – prvoplasirana ekipa 
nastupa u skupini kako je predviđeno Propozicijama, a drugoplasirana u 
drugoj skupini 

4. Ako zbog broja sudionika dvije regije nije moguće ispuniti gornje uvjete, 
pravila će se primijeniti na regiju koja ima više ekipa i na poluzavršnici PH, s 
tim da je tada dozvoljeno da se prvoplasirana i trećeplasirana ekipa regije koja 
ima tri predstavnika rasporede u istu skupinu. 

 
Drugi stupanj natjecanja po skupinama igra se po jednostrukom bod sustavu, svaka 
ekipa sa svakom ekipom. 
 
Ukupno se igra tri (3) kola odnosno 6 utakmica u svakoj skupini. 
 
Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa svake grupe plasira se na završni turnir za mlađe 
dobne kategorije. 
 
 

2.) JEDINSTVENA LIGA (dvostruki bod sustav) 
 

U drugi dio natjecanja (liga) stječu pravo klubovi po poretku i to: 
 
Regija CENTAR    tri (3) – prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani 
Regija JUG          tri (3) – prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani 
Regija ZAPAD      jedan (1) – prvoplasirani 
Regija ISTOK       jedan (1) – prvoplasirani 
Regija SJEVER     jedan (1) – prvoplasirani 
Jedan klub pozivnica HKS-a  
 

Deset (10) klubova ili osam (osam) klubova (tada Regije Centar i Jug daju po dva 
predstavnika) iz prethodnog stavka igrat će JEDINSTVENU ligu po dvostrukom bod 
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sustavu i to osamnaest (18) ili četrnaest (14) kola na osnovu čega se dobije poredak 
klubova od 1. do 10. ili 1. do 8. mjesta. 

 
Prvoplasirani, drugoplasirani, trećeplasirani i četvrtoplasirani klub JEDINSTVENE LIGE 
ostvariti će pravo igranja na završnom turniru za mlađe dobne uzraste. 
 

3.) JEDINSTVENA LIGA (jednostruki bod sustav-turnirski) 
 
U drugi dio natjecanja (liga) stječu pravo klubovi po poretku i to: 

Regija CENTAR      tri (3) – prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani 
Regija JUG            tri (3) – prvoplasirani, drugoplasirani i trećeplasirani 
Regija ZAPAD        dva (2) – prvoplasirani i drugoplasirani 
Regija ISTOK         jedan (1) – prvoplasirani 
Regija SJEVER       jedan (1) – prvoplasirani 
Dva kluba pozivnica HKS-a  
 

Dvanaest (12), deset (10) ili osam (8) klubova iz prethodnog stavka igrat će 
JEDINSTVENU LIGU po jednostrukom bod sustavu i to jedanaest (11), devet (9) ili 
(sedam) kola (turnirski sistem) na osnovu čega se dobije poredak klubova od 1. do 
12., 1. do 10. ili 1. do 8. mjesta. 
 
Ako se igra liga 10. klubova tada Regija Centar i Jug daju po 2 predstavnika, Zapad 
jednoga, Istok i Sjever po dva i jedan klub na pozivnicu HKS-a.  
 
Ako se igra liga 8 klubova tada Regija Centar i Jug daju po 2 predstavnika, ostale 
Regije po jednog predstavnika i jedan klub na pozivnicu HKS-a. 

 
Prvoplasirani, drugoplasirani, trećeplasirani i četvrtoplasirani klub JEDINSTVENE LIGE 
ostvariti će pravo igranja na završnom turniru za mlađe dobne uzraste. 
 
 
TREĆI STUPANJ NATJECANJA - ZAVRŠNICA 
 
U trećem stupnju natjecanja - Završnici natjecanje se organizira kao završni turnir na 
kojem sudjeluju četiri ekipe i to prvoplasirani i drugoplasirani Poluzavršnih grupa;  
prve četiri ekipe iz Jedinstvene lige po dvostrukom bod sustavu ili prve četiri ekipe iz 
Jedinstvene lige po jednostrukom bod sustavu - turnirski.  
 
Natjecanje u trećem stupnju odvija se prema kup sustavu (polufinale i finale), ukupno 
četiri utakmice. 
 
Pobjednik finalne utakmice postaje prvak Republike Hrvatske u pojedinoj dobnoj 
skupini.  

 
Natjecateljski brojevi momčadi određuju se temeljem plasmana momčadi na 
poluzavršnim turnirima; Jedinstvenoj ligi po dvostrukom bod sustavu ili Jedinstvenoj 
ligi po jednostrukom bod sustavu - turnirski i to kako slijedi: 
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 - broj 1 dobiva prvoplasirani skupine A ili prvoplasirani Jedinstvene lige 
 - broj 2 dobiva prvoplasirani skupine B ili drugoplasirani Jedinstvene lige 
 - broj 3 dobiva drugoplasirani skupine A ili trećeplasirani Jedinstvene lige 

- broj 4 dobiva drugoplasirani skupine B ili četvrtoplasirani Jedinstvene lige 
 
U prvom kolu   - prvi dan sastaju se:  1–4, 2–3. 
U drugom kolu - drugi dan sastaju se: poraženi para 1-4 i 2-3 - za 3. mjesto 
                   pobjednik para 1-4 i 2-3  - za 1. mjesto. 
 
 
MINI KOŠARKA 
 
Prvenstvo Republike Hrvatske u Mini košarci organizira se u dva stupnja natjecanja. 
Prvi stupanj se sastoji od pet regionalnih turnira (ISTOK, CENTAR, SJEVER, ZAPAD, 
JUG). Drugi stupanj natjecanja predstavlja završni turnir u Mini košarci.  

Prvi stupanj natjecanja 

Organizacija sustava natjecanja regionalnih turnira ovisi o broju prijavljenih ekipa. 
Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa regionalnih turnira ostvaruju pravo nastupa na 
završnom turniru u Mini košarci. Ako se na regionalni turnir prijavi jedna ili dvije 
ekipe, iste ostvaruju pravo nastupa na završnom turniru.  

Drugi stupanj natjecanja   
 
Završni turnir u Mini košarci organiziran je tako da pravo nastupa ostvaruju 
prvoplasirane i drugoplasirane ekipe s pet regionalnih turnira, ukupno 10 (deset) 
ekipa. Ako prvoplasirana ili drugoplasirana ekipa s pojedinog regionalnog turnira 
odustane od nastupa na završnom turniru, sljedeća ekipa po konačnom poretku iz 
istoimene regije ostvaruje pravo nastupa na završnom turniru.  
U slučaju da se na određenim regionalnim turnirima prijavi samo jedna ekipa ili nema 
prijava, prema ključu u nastavku vrši se popuna za završni turnir. 
 

 

 ZAJEDNIČKE ODREDBE 
 
 Bitni elementi Sustava natjecanja koji se ne mogu mijenjati bez zakonom 

propisane procedure su: 

 stupnjevi natjecanja državnog prvenstva odnosno lige 
 broj klubova svakog stupnja natjecanja odnosno svake pojedine lige 

 



BRONČANI SPONZOR 

GENERALNI SPONZOR 

SPONZORI 
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 Prijedlog novog Sustava natjecanja te prijedlog izmjena i dopuna postojećeg 

izrađuje nadležno tijelo Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza -
Komisija za sustav natjecanja. 

 Modifikacije Sustava natjecanja kao što su: doigravanje, razigravanje, liga za 
prvaka, liga za ostanak, dvostruki, trostruki ili četverostruki bod sustav, 
kvalifikacijska liga za popunu kao i slične preinake kojima se produžava ili 
skraćuje određeno natjecanje, ne smatraju se promjenom važećeg Sustava 
natjecanja. 

 U okviru i u skladu s ovim Sustavom natjecanja Upravni odbor HKS-a za svaku 
natjecateljsku sezonu donosi propozicije natjecanja kojima se detaljnije uređuje 
igranje svake pojedine mlađe dobne kategorije. 

 U slučaju odustajanja kluba bilo kojeg stupnja natjecanja Povjerenik natjecanja 
HKS-a za mlađe dobne kategorije odrediti će klub koji će zauzeti mjesto kluba 
koji je od natjecanja odustao. 

 Ovaj Sustav natjecanja vrijedi do donošenja novog sustava natjecanja, a njegove 
izmjene vrše se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te pozitivnim 
pravilnicima Hrvatskog košarkaškog saveza. 

 
 
 
 

 
 
       PREDSJEDNIK  
      Hrvatskog košarkaškog saveza  

           Stojan Vranković   
     


