HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ
POVJERENSTVO ZA NATJECANJE
Lipovečka 1 • 10000 Zagreb • Hrvatska
MB 03786307 • OIB: 89908799398
Žiro račun HR8123400091110888458
Tel: (01) 36 88 960 • Fax: (01) 36 88 961
E-mail: liga.hks@hks-cbf.hr
Broj: 367/19
Zagreb, 14. ožujka 2019.

ŽUPANIJSKIM KOŠARKAŠKIM SAVEZIMA
GENERALNI SPONZOR

Temeljem Propozicija natjecanja Prvenstva RH za klubove drugih muških liga
raspisuje se
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SPONZORI

NATJEČAJ
za tehničku organizaciju Završnog turnira za popunu Prve muške lige
1. Završni turnir će se, u skladu s Kalendarom natjecanja održati od 01. do 05.
svibnja 2019. (srijeda-nedjelja).
2. Na turniru sudjeluje pet (5) momčadi prvaci drugih liga regija Centar, Istok,
Jug, Sjever, Zapad. Klubovi će biti obaviješteni o datumu izvlačenja parova.
Prvi dan sastaju se:

2 – 5.
3 – 4.
1 - slobodan

Drugi dan sastaju se:

5 – 3.
1 – 2.
4 – slobodan

Treći dan sastaju se:

3 – 1.
4 – 5.
2 – slobodan

Četvrti dan sastaju se:

1 – 4.
2 – 3.
5 - slobodan

Peti dan sastaju se:

4 – 2.
5 – 1.
3 - slobodan

3. Na završnom turniru igraju svaki sa svakim a prvoplasirani i
drugoplasirani klub stječu pravo igranja u Prvoj muškoj ligi u sezoni
2019/2020.
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4. Obveze Organizatora Završnog turnira su:
 Osigurati smještaj za momčadi učesnika Završnog turnira i to 16 osoba po
momčadi (7/2 i 2/1 soba)
- na bazi četiri puna pansiona
- Hotel mora imati kategoriju najmanje 3 zvjezdice.
- Troškove smještaja i prijevoza momčadi sudionika Završnog
turnira snose ekipe same.
 Osigurati i snositi troškove lokalnog prijevoza za momčadi i službene osobe
(hotel-dvorana-hotel ako je dvorana od hotela udaljena više od 500 metara);
 Osigurati i snositi troškove smještaja i ishrane na bazi četiri puna pansiona u
hotelu s minimalno tri zvjezdice za:
a) 2 predstavnika Hrvatskog košarkaškog saveza
 Osigurati i snositi troškove dvorane za utakmice i treninge koja je zadovoljava
Propozicije Prve muške lige s tim da dvorana mora biti na raspolaganju
momčadima za jutarnji trening
 Osigurati smještaj za službene osobe (suci, opunomoćenici)
 Osigurati vođenje statistike sa svih utakmica
 Osigurati livestream prijenos svih utakmica
5. Hrvatski košarkaški savez snosi troškove pristojbi te putne troškove i
smještaj za suce, opunomoćenike te statističare i zapisnički stol.
6. Završni turnir za popunu Prve muške lige igra se po Propozicijama Prve muške
lige.
7. Na svim utakmica dužan je biti liječnik.
6. Svi zainteresirani klubovi i županijski savezi dužni su do petka, 12.04.2019.
do 24:00 sata dostaviti svoje ponude na adresu Hrvatskog košarkaškog saveza,
Zagreb, Lipovečka 1. Ponude se dostavljaju putem pošte ili neposrednom
dostavom u zatvorenim omotnicama s naznakom «Ponuda za organizaciju
Završnog turnira za popunu Prve muške lige.
7. Odluku o organizatoru turnira donosi Komisija za sustav natjecanja Hrvatskog
košarkaškog saveza.
8. Hrvatski košarkaški savez i organizator turnira zaključit će poseban ugovor o
organizaciji turnira u kojem će se detaljno definirati sva prava i obveze turnira.
Glavni tajnik
Josip Jerko Vranković
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