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Na temelju članka 40. Statuta, Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza na 1. sjednici 
održanoj dana 1. srpnja 2019. donio je Pravilnik o natjecanju (Broj: 207/19-7),  a u skladu s 
odlukama o izmjeni Pravilnika o natjecanju  Broj: 305/19-5 i Broj:305/19-6 usvojenim na 2. 
sjednici Upravnog odbora održanoj 10. 09.2019.  utvrdio je  

 

PRAVILNIK O NATJECANJU 
HRVATSKOG KOŠARKAŠKOG SAVEZA 

(Pročišćeni tekst) 
 
 

I. OPĆE ODREDBE O NATJECANJIMA 
 

Članak 1.  
Ovim Pravilnikom o natjecanju (dalje u tekstu: pravilnik) Hrvatski košarkaški savez uređuje 
sljedeća pitanja: 

- opće odredbe o natjecanjima, 
- sustav natjecanja, 
- organizacija natjecanja, 
- uvjeti za sudjelovanje klubova u natjecanjima,  
- registracija dvorane, 
- pravo nastupa i ograničenje prava nastupa igrača, trenera i drugih službenih osoba, 
- obveze organizatora utakmice,  
- poredak u natjecanjima, 
- povjerenici natjecanja, opunomoćenici, povjerenici za službene osobe, suci i pomoćni 

suci, 
- službeni predstavnik kluba, 
- prekršaji i kazne i 
- prijelazne i završne odredbe. 

 
Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose 
se jednako na muški i ženski rod, osim kada je za pojedino pitanje izričito naznačeno drugačije. 
 

Članak 2.  
U prvenstvenom natjecanju klubova muške i ženske košarkaške lige kao i kup natjecanju RH 
mogu se natjecati profesionalni klubovi zajedno s amaterskim klubovima. 
 

Članak 3.  
Za pojedino prvenstveno natjecanje za svaku natjecateljsku sezonu nadležno tijelo Hrvatskog 
košarkaškog saveza odnosno košarkaškog saveza županije ili Grada Zagreba (dalje u tekstu: 
županijski savez) donosi odgovarajuće propozicije natjecanja kojima se uređuju prava, obveze 
i odgovornosti sudionika natjecanja, međusobni odnosi sudionika u natjecanju, prava i dužnosti 
službenih osoba na utakmici, tehnički normativi, licence, prekršaji i kazne, žalbe te financijske 
obveze sudionika natjecanja. 
 
Za kup natjecanja propozicije se donose za više sezona odnosno do promjene ili donošenja 
novih propozicija. 
 
Propozicije iz stavka 1. i 2. ovog članka ne mogu biti u suprotnosti s ovim pravilnikom. 
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Članak 4.  
Sve službene utakmice igraju se po Službenim pravilima košarkaške igre Međunarodne 
košarkaške federacije (FIBA) usvojenim i objavljenim po Hrvatskom košarkaškom savezu, po 
ovom pravilniku i po propozicijama odgovarajućeg natjecanja. 
 
Revijalne, turnirske i prijateljske utakmice mogu se igrati po pravilima drugih košarkaških 
asocijacija (NBA i sl.). 
 

Članak 5.  
Pravo na odgodu službene utakmice klubu čiji licencirani igrač sudjeluje u natjecanju neke od 
državnih reprezentacija, uređuje se Pravilnikom o državnim reprezentacijama Hrvatskog 
košarkaškog saveza. 
 

Članak 6.  
Za službena košarkaška natjecanja za svakog igrača utvrđuje se opća zdravstvena sposobnost, 
a za igrača ispod šesnaest (16) godina i igrača iznad četrdesetipet (45) godina života utvrđuje 
se posebna zdravstvena sposobnost u skladu s odredbama odgovarajućih propozicija 
natjecanja. 
 
Udruga hrvatskih košarkaških sudaca i Udruga hrvatskih košarkaških trenera propisuju način 
provođenja zdravstvene zaštite svojih članova i određuju kakvu zdravstvenu sposobnost 
trebaju imati njihovi članovi koji sudjeluju u košarkaškim natjecanjima. 
 

Članak 7.  
Zabranjena je upotreba nedopuštenih sredstava (doping) prema pravilima Svjetske antidoping 
agencije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 
 
Propozicijama određenog natjecanja sankcionira se upotreba nedopuštenih sredstava. 
 
 

II. SUSTAV NATJECANJA  
 

Članak 8.  
Sustav natjecanja u košarkaškom sportu donosi Sabor Hrvatskog košarkaškog saveza u skladu 
s načelima i osnovnim elementima sustava sportskih natjecanja utvrđenim po Hrvatskom 
olimpijskom odboru. 
 
Odlukom Sabora Hrvatskog košarkaškog saveza Sustav natjecanja može biti zatvoren za 
određeno razdoblje. 
 
U skladu sa Sustavom natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza Upravni odbor Hrvatskog 
košarkaškog saveza donosi zaseban Sustav natjecanja za igrače mlađih dobnih kategorija 
(pretkadeti, kadeti i juniori). 
 
U skladu sa Sustavom natjecanja iz stavka 1. ovog članka županijski košarkaški savezi donose 
odluku o organiziranju košarkaških natjecanja na razini jedne ili više jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
 
 
 


