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UPRAVNI ODBOR
Zagreb, 18.05.2016.
Ur.broj: 170/16-1
Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza, na 13. sjednici održanoj 18. svibnja
2016. u Zagrebu, na temelju članka 38. Statuta HKS-a i pozitivnog Mišljenja
Povjerenstva za sustav natjecanja Hrvatskog olimpijskog odbora broj: 335/UNSS od
17. svibnja 2016., donio je sljedeću
ODLUKU
o usvajanju
Modifikacije Sustava natjecanja HKS-a od sezone 2016/17
I.
Usvaja se Modifikacija Sustava natjecanja HKS-a koja se primjenjuje od sezone
2016/17.
A1 MUŠKA LIGA

1.

Prvi dio natjecanja - LIGA
-

igra se sa četrnaest (14) klubova

-

dvanaest (12) klubova temeljem plasmana iz sezone 2015/16 (1.- 12. mjesto)

-

jedan klub prvak Kvalifikacijske lige za ulazak u A1 mušku ligu

-

jedan klub pobjednik izlučne utakmice između trinaestoplasiranog kluba A1
lige i drugoplasiranog kluba Kvalifikacijske lige za ulazak u A1 mušku ligu.

Navedenih četrnaest klubova igra ligu po dvostrukom bod sustavu i to 26 kola, nakon
čega se dobije poredak klubova od 1. - 14. mjesta.
2.

Doigravanje se odvija temeljem rezultata i plasmana u Ligi na sljedeći način:

-

U Doigravanju igra osam najbolje plasiranih klubova iz Lige.

Četvrtzavršnica
Utakmice se igraju na dvije pobjede, po načelu „domaćin – gost“ s tim da su
domaćini prvih utakmica klubovi koji su se plasirali od 1.- 4. mjesta u Ligi.

Utakmice Poluzavršnice Doigravanja igraju sljedeći parovi:
A.

Prvoplasirani klub iz Lige – osmoplasirani klub Lige (1.- 8.)

B.

Drugoplasirani klub iz Lige – sedmoplasirani klub iz Lige (2.- 7.)

C.

Trećeplasirani klub iz Lige – šestoplasirani klub iz Lige (3.- 6.)

D.

Četvrtoplasirani klub iz Lige – petoplasirani klub iz Lige (4.- 5.)

Poluzavršnica
U Poluzavršnici Doigravanja sudjeluju klubovi pobjednici parova A, B, C i D koji
postignu dvije pobjede.
E.

Pobjednik para A – pobjednik para D (A-D)

F.

Pobjednik para B - pobjednik para C (B-C)

Završnica
U Završnici Doigravanja sudjeluju dva kluba koja postignu dvije pobjede u
Poluzavršnici - pobjednik para E i pobjednika para F.
-

Utakmice se igraju na tri pobjede po načelu „domaćin – gost“ s tim da je
domaćin prve utakmice klub koji je ostvario više pobjeda u Ligi

-

Klub koji u Završnici pobjedi u tri utakmice prvak je Hrvatske.

U sezoni 2016/17 iz A-1 muške lige ispadaju dva posljednjeplasirana kluba Lige.
A-2 MUŠKE LIGE
Prvenstvo Hrvatske u A-2 ligama od sezone 2016/17 igra se u 5 liga:
ISTOK

županije: Virovitičko-podravska - dio klubova, Požeško-slavonska,
Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska
CENTAR županije: Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka i Grad
Zagreb
SJEVER županije: Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Međimurska,
Varaždinska, Virovitičko-podravska – dio klubova
ZAPAD
županije: Istarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska i Karlovačka
JUG
županije: Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska, Zadarska i
Splitsko-dalmatinska.
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Svaka liga ima 10 do 12 klubova.
Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu, sa 18 do 22 kola, zavisno od broja
klubova.
U sezoni 2016/17 igraju sljedeći klubovi:
-

poraženi klub izlučne utakmice koja se igra između trinaestoplasiranog kluba
A-1 lige i drugo plasiranog kluba kvalifikacijske lige za ulazak u A1 mušku ligu

-

ostali klubovi A-2 lige iz sezone 2015/16

-

ostala mjesta do popune po 10 do 12 klubova u svakoj ligi popunili bi klubovi
B liga temeljem plasmana u svojim natjecanjima

-

po završetku natjecanja A-2 liga prvoplasirani i drugoplasirani klubovi igraju
ligu za popunu A1 muške lige po dvostrukom bod sustavu

-

Međusobni rezultati klubova iz prvog dijela natjecanja prenose se u Ligu za
popunu (klubovi iste natjecateljske regije ne igraju više međusobno)

-

Prvo i drugo plasirani klubovi Lige za popunu A-1 lige, u sezoni 2017/18 igraju
u A-1 muškoj ligi

-

posljednje plasirani klub u svakoj od pet liga u sezoni 2016/17 igra u natjecanju
odgovarajuće (natjecateljske regije) B lige.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Hrvatskog košarkaškog saveza
Ivan Šuker
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