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Na temelju članka 38. Statuta, i članka 1. i 3. Pravilnika o natjecanju, Upravni
odbor Hrvatskog košarkaškog saveza na 13. sjednici održanoj 18. svibnja 2016. u
Zagrebu, donio je

ODLUKU
o ukidanju odredbe o obvezi nastupa igrača „zaštićeno godište“ iz
Propozicija natjecanja A-1 ml, A-2 ml i B liga

I.
U propozicijama natjecanja A-1 muške lige, A-2 muških liga i B muške lige brišu se
članci kojima je propisana obveza igranja igrača tzv. „zaštićeno godište“ kako slijedi:
U Propozicijama natjecanja A-1 muške lige za sezonu 2016/17 brišu se
sljedeći članci:
35.1.1.

U natjecanju klubova A-1 lige ( u prvom dijelu natjecanja i u Ligi za
ostanak) moraju biti prijavljeni i igrati najmanje jedan (1) igrač rođen
1996. godine i/ili mlađi i to na sljedeći način:

35.1.2.

Na ovjerenom POPISU igrača (obrazac RP-24) i POPISU igrača i službenih
osoba po brojevima i funkcijama (obrazac br.2) mora biti najmanje 1
(jedan) igrač rođen 1996. godine ili mlađi.

35.1.3.

U prvim petorkama klubova mora biti po 1 (jedan) igrač 1996. godište ili
mlađi, a tijekom utakmice na parketu uvijek mora biti 1 (jedan) igrač 1996.
godište ili mlađi.

35.1.4.

Ukoliko tijekom utakmice zbog dosuđenih 5 osobnih pogrešaka,
isključenja igrača, ozljeda i dr., momčad više nema na klupi barem jednog
igrača rođenog 1996. godine i mlađi koji bi sudjelovao u igri na parketu
igra se nastavlja sa 4 igrača ili manje prema FIBA pravilima košarkaške
igre.

35.1.5.

Ukoliko tijekom utakmice, trener momčadi namjerno ili nenamjerno u
momčad na parketu propusti uvrstiti jednog igrača godišta 1996. i mlađi,
kada to zapisničar, opunomoćenik ili suci uoče, jedan od igrača na parketu
mora biti zamijenjen sa igračem rođenim 1996. god. i mlađi. Treneru se
dosuđuje tehnička pogreška. nastavak igre: Jedno slobodno bacanje i
posjed lopte za protivničku momčad.

35.1.6.

Za praćenje i kontrolu igrača rođenih 1996. godine i mlađi koji se nalaze
u igri na parketu, kod izmjena igrača, zadužen je opunomoćenik, koji je
dužan tijekom utakmice upozoriti suce na nepravilnosti kod izmjena igrača
i provođenja odredbi ovih Propozicija natjecanja

U Propozicijama natjecanja A-2 muških liga za sezonu 2016/17 brišu se
sljedeći članci
40.5. U prvim petorkama klubova mora biti 1 (jedan) igrač 1998. godište ili mlađi,
a tijekom utakmice na parketu uvijek mora biti 1 (jedan) igrač 1998. godište
ili mlađi.
40.6. Ukoliko tijekom utakmice zbog dosuđenih 5 osobnih pogrešaka, isključenja
igrača, ozljeda i dr., momčad više nema na klupi barem jednog igrača
rođenog 1998. godine i mlađi koji bi sudjelovao u igri na parketu, igra se
nastavlja sa 4 igrača ili manje prema FIBA Pravilima košarkaške igre.
40.7. Ukoliko tijekom utakmice, trener momčadi namjerno i nenamjerno u momčad
na parketu propusti uvrstiti jednog igrača godišta 1998. i mlađi, kada to
zapisničar, opunomoćenik ili suci uoče, jedan od igrača na parketu mora biti
zamijenjen sa igračem rođenim 1998. godine i mlađi. Treneru se dosuđuje
Tehnička pogreška. Nastavak igre: dva slobodna bacanja i posjed lopte za
protivničku momčad.
40.8. Za praćenje i kontrolu igrača rođenih 1998. godine i mlađi koji se nalaze u
igri na parketu, kod izmjena igrača, zadužen je opunomoćenik, koji je dužan
tijekom utakmice upozoriti suce na nepravilnosti kod izmjena igrača i
provođenja odredbi članka 40.5. ovih Propozicija.

U Propozicijama natjecanja B muške lige za sezonu 2016/17 brišu se
sljedeći članci :
40.5
40.6.

40.7.

U prvim petorkama klubova mora biti 1 (jedan) igrač 1998. godište ili mlađi,
a tijekom utakmice na parketu uvijek mora biti 1 (jedan) igrač 1998. godište
ili mlađi.
Ukoliko tijekom utakmice zbog dosuđenih 5 osobnih pogrešaka, isključenja
igrača, ozljeda i dr., momčad više nema na klupi barem jednog igrača
rođenog 1998. godine i mlađi koji bi sudjelovao u igri na parketu, igra se
nastavlja sa 4 igrača ili manje prema FIBA Pravilima košarkaške igre.
Ukoliko tijekom utakmice, trener momčadi namjerno i nenamjerno u momčad
na parketu propusti uvrstiti jednog igrača godišta 1998. i mlađi, kada to
zapisničar, opunomoćenik ili suci uoče, jedan od igrača na parketu mora biti
zamijenjen sa igračem rođenim 1998. godine i mlađi. Treneru se dosuđuje
Tehnička pogreška. Nastavak igre: dva slobodna bacanja i posjed lopte za
protivničku momčad.
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40.8.

Za praćenje i kontrolu igrača rođenih 1998. godine i mlađi koji se nalaze u
igri na parketu, kod izmjena igrača, zadužen je opunomoćenik, koji je dužan
tijekom utakmice upozoriti suce na nepravilnosti kod izmjena igrača i
provođenja odredbi članka 40.5. ovih Propozicija.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Hrvatskog košarkaškog saveza
Ivan Šuker
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