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Na temelju članka 31. Statuta Hrvatskog košarkaškog saveza, Sabor Hrvatskog
košarkaškog saveza je na 3. sjednici održanoj 19. svibnja, 2001. u Zagrebu donio
Sustav natjecanja HKS-a od sezone 2002/03, te na temelju članka 61. stavka 2.
Zakona o sportu (NN broj 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012,
94/2013, 85/2015. i 19/2016) i članka 32. Statuta HKS-a, Sabor HKS-a je na
sjednici održanoj 16. srpnja 2016. u Zagrebu donio Izmjene i dopune Sustava
natjecanja HKS-a, slijedom čega se utvrđuje

SUSTAV NATJECANJA

HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA
OD SEZONE 2017/18
(Pročišćeni tekst)

A.

MUŠKE LIGE:

1.

DRŽAVNO PRVENSTVO KLUBOVA MUŠKE LIGE
-

PREMIJER LIGA
PRVA LIGA
DRUGA LIGA – Sjever, Jug, Istok, Zapad i Centar

U sezoni 2017/18 PREMIJER liga broji 14 klubova, a nakon završetka
sezone iz lige ispadaju 4 kluba i prelaze u PRVU ligu u sezoni 2018/19.
U sezoni 2017/18 PRVA liga broji 12 klubova a nakon završetka sezone iz lige
ispadaju 4 posljednjeplasirana kluba i u sezoni 2018/19 igraju u drugoj muškoj ligi
prema regionalnoj pripadnosti.
U sezoni 2018/19 PREMIJER liga broji 12 klubova, a nakon završetka sezone iz lige
ispadaju 2 posljednjeplasirana kluba i u sezoni 2019/20 se natječu u PRVOJ ligi.
U sezoni 2018/19 PRVA liga broji 12 klubova, a nakon završetka sezone iz lige
ispadaju 2 posljednjeplasirana kluba i u sezoni 2019/20 se natječu u drugoj muškoj
ligi prema regionalnoj pripadnosti.
Natjecanje u PREMIJER ligi se organizira u dva dijela:
1.
-

Prvi dio natjecanja odvija se sa 12 do 14 klubova i to:
22 do 26 kola,
Dvostruki bod sustav

2.

Doigravanje se odvija temeljem poretka u Ligi na sljedeći način:
Četvrtzavršnica:
U četvrtzavršnici igra 8 najbolje plasiranih klubova iz lige, klubovi plasirani
od 1. do 8. mjesta.
Utakmice se igraju na dvije pobjede, po načelu: domaćin – gost, s tim da su
domaćini prvih utakmica klubovi koji su se plasirali od 1. do 4. mjesta u Ligi.

A.
B.
C.
D.

Prvoplasirani klub iz lige – osmoplasirani klub iz lige
Drugoplasirani klub iz lige – sedmoplasirani klub iz lige,
Trećeplasirani klub iz lige – šestoplasirani klub iz lige
Četvrtoplasirani klub iz lige – petoplasirani klub iz lige

Poluzavršnica:
- U poluzavršnici igraju pobjednici parova A, B, C i D.
- Utakmice poluzavršnice igraju sljedeći parovi:
E.
F.

Pobjednik para A – pobjednik para D
Pobjednik para B – pobjednik para C
Utakmice se igraju na dvije pobjede, po načelu: domaćin – gost, s tim da su
domaćini prvih utakmica klubovi koji su bili bolje plasirani u ligi.

-

Završnica:
U završnici doigravanja sudjeluju dva kluba koja postignu dvije pobjede u
poluzavršnici.
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,
Utakmice se igraju između pobjednika para E i pobjednika para F iz
poluzavršnice,
Klub koji u završnici pobjedi u tri utakmice prvak je Države.
U sezoni 2017/18 u Premijer ligi igraju:
12 klubova A-1 muške lige iz sezone 2016/17
2 prvoplasirana kluba Lige za popunu A-1 muške lige u sezoni 2016/17.
U sezoni 2017/18 iz Premijer lige ispadaju 4 posljednjeplasirana kluba lige, koji se
u sljedećoj sezoni natječu u Prvoj muškoj ligi.
Od sezone 2018/19 iz Premijer lige ispadaju 2 posljednjeplasirana kluba, koji se u
sljedećoj sezoni natječu u Prvoj muškoj ligi.
Natjecanje u PRVOJ ligi organizira se na sljedeći način:
-

Natjecanje se odvija sa 12 do 14 klubova
22 do 26 kola,
dvostruki bod sustav.
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U sezoni 2017/18 u Prvoj ligi igraju:
- 2 posljednjeplasirana kluba A-1 muške lige iz sezone 2016/17
- 8 klubova Lige za popunu A-1 muške lige iz sezone 2016/17
- 2 trećeplasirana kluba A-2 muške lige koji udovoljavaju kriteriju.
Prvoplasirani i drugoplasirani klub Prve lige ( koja se igra po dvostrukom bod
sustavu), ostvaruju pravo igranja u Premijer ligi u sezoni 2018/19.
Dva posljednjeplasirana kluba Prve lige ispadaju iz lige i u sezoni 2018/19 se
natječu u drugoj ligi prema regionalnoj pripadnosti.

2.

DRUGE LIGE - A-2 lige

Prvenstvo Hrvatske u A-2 ligama od sezone 2017/18 igra se kao i do sada u 5 liga:
ISTOK

(županije: Virovitičko-podravska (dio), Požeško-slavonska, Osječkobaranjska, Vukovarsko-srijemska, te Brodsko-posavska)
CENTAR (županije: Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Grad
Zagreb)
SJEVER (županije: Virovitičko-podravska (dio),Bjelovarsko-bilogorska,
Koprivničko-križevačka, Međimurska, te Varaždinska)
ZAPAD (županije: Istarska, Karlovačka, Ličko-senjska, te Primorsko-goranska)
JUG
(županije: Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska, Zadarska, te
Splitsko-dalmatinska).
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 2017/18 igraju sljedeći klubovi:
klubovi A-2 lige iz sezone 2016/17 koji se nisu plasirali u PRVU ligu za sezonu
2017/18,
ostala mjesta do popune po 10 do 12 klubova u svakoj ligi popunili bi klubovi
B liga temeljem plasmana u svojim natjecanjima u sezoni 2016/17,
po završetku natjecanja drugih liga prvaci igraju Završni turnir za popunu
Prve muške lige,
prvoplasirani i drugoplasirani klub tog turnira stječu pravo igranja u Prvoj ligi
u sezoni 2018/19,
posljednje plasirani klub u svakoj od pet liga u sezoni 2018/19 igra u
natjecanju odgovarajuće (teritorijalno) B lige. Na isti način odvijaju se
natjecanja u daljnjim sezonama.
Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza organizacija natjecanja
u pojedinoj A-2 ligi povjerava se jednom od županijskih košarkaških saveza ili
povjereniku natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza.
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3.

B (AMATERSKE) LIGE

Prvenstvo Hrvatske u B ligama od sezone 2002/03 igra se u 5 liga, svaka liga sa po
6 do 14 klubova.
Ligu ISTOK čine klubovi s područja županija:
Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Vukovarskosrijemske, te Brodsko-posavske.
Ligu CENTAR čine klubovi s područja županija:
Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, te grada
Zagreba.
Ligu SJEVER čine klubovi s područja županija:
Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, te Varaždinske.
Ligu ZAPAD čine klubovi s područja županija:
Istarske, Ličko-senjske, te Primorsko-goranske.
Ligu JUG čine klubovi s područja županija:
Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, te Splitsko-dalmatinske.
Navedenih 5 liga formiraju preostali klubovi A-2 lige koji se za sezonu 2002/03 nisu
plasirali u A-2 ligu i onoliko klubova B liga iz sezone 2001/02 koliko je potrebno da
buduće B lige broje po 6 do 14 klubova.
Natjecanje u B ligama odvija se po dvostrukom ili četverostrukom bod sustavu,
zavisno od broja klubova u pojedinoj ligi, što se propisuje odgovarajućim
propozicijama natjecanja za svaku daljnju sezonu.
Prvaci svake od pet B liga ostvarit će pravo igranja u odgovarajućoj A-2 ligi (Istok,
Centar, Sjever, Zapad i Jug). Odgovarajućim propozicijama natjecanja propisat će
se način i broj klubova koji napuštaju B lige, zavisno od toga ima li u odgovarajućoj
regiji dovoljno klubova za igranje u C ligi.

4.

C ( AMATERSKE) LIGE

Zavisno od broja registriranih klubova na pojedinom području od sezone 2002/03
može se organizirati natjecanje u C ligama i to na međužupanijskom
ili
županijskom nivou uz sudjelovanje 6 do 12 klubova.
Odlukom Upravnog odbor Hrvatskog košarkaškog saveza odredit će se način
popune C liga, te odrediti koji županijski savezi će voditi natjecanje C liga.
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B.
1.

ŽENSKE LIGE
DRŽAVNO PRVENSTVO KLUBOVA A-1 ŽENSKE LIGE:

Državno prvenstvo klubova A-1 ženske lige igra se sa 10-12 klubova po
dvostrukom bod sustavu i to 18-22 kola, nakon čega se dobije poredak klubova od
prvog do posljednjeg mjesta.
Ako klubovi A-1 ženske lige sudjeluju u natjecanju Regionalne lige, Prvenstvo se
igra u fazama i to u prvoj fazi sudjeluju klubovi koji se ne natječu u Regionalnoj
ligi, a u drugoj fazi igra se Liga za prvaka i Liga za opstanak. Propozicijama
natjecanja detaljnije se uređuje natjecanje u fazama, poredak klubova, te
poluzavršnica i završnica Prvenstva.
Doigravanje za prvaka Hrvatske igraju 4 najbolje plasirana kluba i to:
Par A 1. - 4.
Par B 2. - 3.
Utakmice poluzavršnice igraju se na 2 pobjede po načelu: domaćin – gost, s tim
da su domaćini prvih utakmica klubovi plasirani na 1. i 2. mjesto redovitog
natjecanja.
U završnici doigravanja igraju 2 kluba pobjednika iz poluzavršnice. Završnica se
igra na 3 pobjede po načelu: domaćin – gost, s tim da je domaćin 1. utakmice klub
pobjednik para A iz poluzavršnice. Klub koji u završnici pobjedi u 3 utakmice prvak
je Države.
A-1 žensku ligu popunjava klub pobjednik u doigravanju A-2 ženske lige (Mini-liga)
za popunu A-1 ženske lige).
Klub koji u redovitom natjecanju A-1 ženske lige zauzme posljednje mjesto
napušta A-1 žensku ligu, a klub koji u natjecanju zauzme pretposljednje mjesto,
igra jednu kvalifikacijsku utakmicu na neutralnom terenu s drugoplasiranim klubom
iz A-2 ženske lige. Propozicijama natjecanja uređuje se pitanje popune A-1 ženske
lige kada se prelazi na natjecanje s više od 10 klubova.
2.

A-2 ŽENSKA LIGA

Prvenstvo Hrvatske u A-2 ženskoj ligi igra se od 8 do 16 klubova podijeljenih u 2 ili
3 grupe, odnosno kao jedinstvena liga, a odluku o broju klubova donosi nadležno
tijelo u skladu s brojem prijavljenih klubova.
Ako se natjecanje odvija u 3 grupe formiraju se: sjever, zapad i jug.
Sjever čine županije: Zagrebačka, Grad Zagreb, Varaždinska, Međimurska,
Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska,
Vukovarsko-srijemska, Virovitičko-podravska, Sisačko-moslavačka, Koprivničkokriževačka i Krapinsko-zagorska.
Zapad čine županije: Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska i Karlovačka.
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Jug čine županije: Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska i Dubrovačkoneretvanska.
Natjecanje u grupama odvija se po dvostrukom bod sustavu.
Po 2 prvoplasirana kluba iz svake skupine igraju Mini-ligu za popunu A-1 ženske
lige. Mini-liga igra se po dvostrukom bod sustavu, a pobjednik postaje član A-1
ženske lige, dok drugoplasirani klub u Mini-ligi igra s devetoplasiranim klubom A-1
ženske lige jednu kvalifikacijsku utakmicu na neutralnom terenu. Pobjednik iz te
utakmice postaje članom A-1 ženske lige u sljedećoj natjecateljskoj sezoni. Ako se
natjecanje odvija u samo jednoj grupi, propozicijama natjecanja odredit će se
prava prvoplasiranog i drugoplasiranog kluba u pogledu popunjavanja A-1 ženske
lige, te pitanja ispadanja iz A-2 ženske lige, zavisno o tome postoji li natjecanje u B
ligama.
Propozicijama natjecanja odredit će se da klubovi A-1 ženske lige mogu uključiti
svoje juniorske sastave u natjecanje teritorijalno odgovarajuće A-2 ženske lige
izvan konkurencije.

3.

B ŽENSKE LIGE

Na područjima gdje ima dovoljno registriranih klubova može se organizirati
natjecanje u B ženskoj ligi i to na županijskom i međužupanijskom nivou.
Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza određuje se način
popune B ženske lige i koji županijski savez vodi B žensku ligu.

C.

KUP NATJECANJA

U Kupu Republike Hrvatske za muške «Krešimir Ćosić» može sudjelovati
neograničen broj momčadi.
U prvom dijelu natjecanja Kup se organizira na području općina-gradova, županija i
na području četiri «sektora»: Istok-sjever, Zapad, Centar, i Jug.
U drugom dijelu natjecanja sudjeluje 14 momčadi klubova A-1 muške lige iz iste
natjecateljske sezone i 2 momčadi klubova koji se dobiju tako da četiri pobjednika
po sektorima razigravaju za dva pobjednika i to: pobjednik sektora Istok-Sjever
protiv pobjednika sektora Centar te pobjednik sektora Zapad protiv pobjednika
sektora Jug.
Daljnje natjecanje može se organizirati u više krugova i u završnici, a sve to
uređuje se odgovarajućim Propozicijama natjecanja Kupa Republike Hrvatske
«Krešimir Ćosić».
U Kupu Republike Hrvatske za ženske ekipe «Ružica Meglaj-Rimac» može
sudjelovati neograničen broj ekipa i to klubova A-1, A-2 ženske lige, kao i ekipe
koje nisu u sustavu natjecanja i prijave se za kup natjecanje. Propozicijama
natjecanja za ženske ekipe «Ružica Meglaj-Rimac» uređuje se pitanje ždrijebanja,
rasporeda, pitanje domaćinstva, igranja na bolji rezultat iz jedne ili dvije utakmice,
te završnica odigravanja kup natjecanja.
6

D. ZAJEDNIČKE ODREDBE
1.

2.

3.

4.

Sustav natjecanja za pojedine mlađe uzraste košarkaša (juniori-juniorke,
kadeti-kadetkinje, mlađi kadeti- mlađe pretkadetkinje) donosi Upravni odbor
Hrvatskog košarkaškog saveza u skladu sa Zakonom o športu i Pravilnikom o
natjecanju Hrvatskog košarkaškog saveza.
U slučaju odustajanja kluba bilo kojeg stupnja natjecanja Upravni odbor
Hrvatskog košarkaškog saveza odredit će klub koji će zauzeti mjesto kluba
koji je od natjecanja odustao i to u skladu s odredbama Pravilnika o
natjecanju Hrvatskog košarkaškog saveza.
Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza donijet će svake godine prije
početka natjecateljske sezone odluku kojom potvrđuje sudjelovanje hrvatskih
klubova u natjecanju Regionalne lige.
U slučaju de se Regionalna liga ne bude igrala u smislu ovog Sustava, A-1
muška liga sa 14 klubova odvija se po Propozicijama natjecanja koje se
donose za svako sljedeće prvenstvo.
Bitni elementi Sustava natjecanja koji se ne mogu mijenjati bez odgovarajuće
odluke Sabora Hrvatskog košarkaškog saveza:
- broj klubova jedne lige,
- način popune lige,
- način ispadanja iz lige.
Za sve ostale elemente Sustava kao na primjer doigravanje, razigravanje,
kvalifikacije, dvostruki bod sustav i drugi elementi, mogu se vršiti preinake
odgovarajućim propozicijama natjecanja za natjecateljsku sezonu na koju se
odnose.

5.

Za utvrđivanje prijedloga novog Sustava natjecanja kao i za njegove izmjene
i dopune Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza imenuje stručnu
Komisiju za sustav natjecanja koja pribavlja prijedloge Udruge profesionalnih
klubova i mišljenja ostalih udruga radi utvrđivanja konačnog prijedloga kojeg
Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza upućuje Saboru Hrvatskog
košarkaškog saveza na donošenje.

6.

Ovaj Sustav natjecanja važi do donošenja novog sustava natjecanja, a
njegove izmjene vrše se u skladu sa Zakonom o športu i Pravilnikom o
natjecanju Hrvatskog košarkaškog saveza.

Ur.broj:182/5-01
Zagreb, 19.05.2001.g.
Ur.broj:206/16-5
Zagreb, 16.07.2016.

Predsjednik
Hrvatskog košarkaškog saveza
Ivan Šuker,v.r.
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