HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ

PROPOZICIJE NATJECANJA
PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA
JUNIORKE U-19
za natjecateljsku sezonu 2020/21

Ožujak 2021.
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Na temelju članka 40. Statuta i članka 3. Pravilnika o natjecanju, Upravni odbor Hrvatskog
košarkaškog saveza na 19. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2021. godine u Zagrebu, donio
je

PROPOZICIJE NATJECANJA
PRVENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA JUNIORKE U-19
za natjecateljsku sezonu 2020/21

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
1.1. Prvenstvo Republike Hrvatske za klupske ekipe juniorke (dalje u tekstu: prvenstvo)
organizira se u pet regija i tri stupnja natjecanja.
1.2. Prvi stupanj natjecanja organizira se u okviru pet regija: ISTOK, ZAPAD, CENTAR, JUG i
SJEVER, po liga sustavu od najmanje četiri klupske ekipe (dalje u tekstu: ekipe) u
okviru košarkaških saveza županija i u okviru međužupanijskih prvenstava ako u
županiji ne postoje četiri (4) ekipe za natjecanje.
1.3. Ukoliko se u pojedinoj regiji na županijskom ili međužupanijskom prvenstvu prijavi
samo 4 ekipa, natjecanje se organizira četverokružno. Ukoliko se prijavi 5 – 8 ekipa
natjecanje se organizira dvokružno.
1.4. Ukoliko se na području jedne od regija može organizirati i županijsko (sa minimalno 4
ekipe) i međužupanijsko prvenstvo, Povjerenik natjecanja u prvom stupnju natjecanja
donosi odluku o načinu razigravanja za plasman u drugi stupanj natjecanja.
1.5. Drugi stupanj natjecanja organizira se u dva poluzavršna turnira skupina A i
B na kojima sudjeluje ukupno osam (8) ekipa.
1.6. Treći stupanj natjecanja organizira se kao završni turnir od četiri ekipe (po
dvije najbolje iz skupina A i B)
Članak 2.
Utakmice prvenstva Hrvatske za juniorke igraju se prema odredbama Službenih pravila
košarkaške igre FIBA-e.

II.

PRAVO NASTUPA
Članak 3.

U kategoriji kadetkinja na prvenstvu Republike Hrvatske u sva tri stupnja natjecanja mogu
nastupiti samo juniorke (2002.godište) i mlađe.
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Članak 4.
Pravo nastupa na prvenstvu imaju igračice:
sezona

Godišta igračica koje mogu nastupiti

2020/21
2021/22
2022/23
2023/24

2002. i mlađe
2003. i mlađe
2004. i mlađe
2005. i mlađe

Članak 5.
Pravo nastupa na prvenstvu imaju igračice registrirane za svoje klubove koje posjeduju
registracijsku iskaznicu Hrvatskog košarkaškog saveza i nalaze se na POPISU IGRAČICA s
pravom igranja ovjerenim po Uredu Hrvatskog košarkaškog saveza.
Na obrascu rp24 za natjecanje u prvom stupnju klub može licencirati 20 igračica.
Članak 6.
Na utakmicama prvenstva u ekipi može nastupiti najmanje 10, a najviše 12 igračica. Ukoliko
ekipa pristupi natjecanju poluzavršnice ili završnice s manje od 10 igračica, kaznit će se
novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 Kn.

III. STUPNJEVI NATJECANJA
A. PRVI STUPANJ NATJECANJA
Članak 7.
7.1. U prvom stupnju natjecanje se organizira na području nadležnih košarkaških saveza
županija pojedine regije.
REGIJA ISTOK pokriva područja sljedećih županija: Osječko-baranjske, Vukovarskosrijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske.
REGIJA SJEVER pokriva područja sljedećih županija: Virovitičko-podravske, Bjelovarskobilogorske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske.
REGIJA CENTAR pokriva područja sljedećih županija: Sisačko-moslavačke, Karlovačke,
Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Grada Zagreba.
REGIJA ZAPAD pokriva područja sljedećih županija: Primorsko-goranske, Istarske i Ličkosenjske.
REGIJA JUG pokriva područja sljedećih županija: Dubrovačko-neretvanske, Zadarske,
Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske.
7.2. U slučaju da u pojedinoj županiji nema dovoljan broj klubova (4 kluba), organizira se
međužupanijsko natjecanje ekipa pojedine regije.
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7.3. Prvi stupanj natjecanja odigrava se po dvostrukom bod sustavu, nakon čega se dobije
poredak ekipa, a pravo natjecanja u Drugom stupnju stječu prvaci iz pet regija.
7.4. Sustav natjecanja u prvom stupnju određuju Povjerenici pojedinih regija uz suglasnost
Povjerenika za natjecanje HKS-a.
7.5. Povjerenici natjecanja u prvom stupnju dužni su dostavljati Priopćenja za svako
odigrano kolo pojedinog prvenstva određene kategorije Povjereniku HKS-a.
7.6. Žalbe na utakmice I. stupnja natjecanja natjecanja ulažu se i rješavaju na način
propisan Propozicijama natjecanja Prvenstva Hrvatske za klubove Prve ženske lige.
Dakle, Povjerenici natjecanja nadležni su za rješavanje predmeta u prvom stupnju. O
žalbama klubova u drugom stupnju odlučuje Arbitraža HKS-a. Rok za podnošenje žalbe
je 8 (osam) dana od dana uručenja odluke, uz plaćanje pristojbe čiju visinu utvrđuje
Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza.
7.7. Dvorane u kojima se igraju utakmice u prvom stupnju moraju odgovarati normativima
dvorana za natjecanje Prve ženske lige.
7.8. Prvenstvo juniorki u prvom stupnju natjecanja po regijama, mora završiti najkasnije 8
dana prije odigravanja utakmica Poluzavršnih turnira Prvenstva Hrvatske.
7.9. Igračice koje su nastupale za druge ekipe svojih klubova u prvom stupnju natjecanja
„izvan konkurencije“, imaju pravo nastupa na poluzavršnici i završnici prvenstva
Hrvatske za svoje prve ekipe.

B. DRUGI STUPANJ NATJECANJA – POLUZAVRŠNI TURNIRI
Članak 8.
U drugom stupnju natjecanja sudjeluje osam (8) ekipa i to pet (5) pobjednika svake regije iz
Prvog stupnja natjecanja i tri (3) ekipe regija (skupina) čiji su klubovi ostvarili plasman od
1. – 3. mjesta na Završnom turniru prethodne natjecateljske sezone.
Članak 9.
U skupini „A“ Poluzavršnice natjecanja sudjeluje tri regionalna prvaka i to:
prvoplasirana ekipa Juga
prvoplasirana ekipa Zapada
prvoplasirana ekipa Sjevera
U skupini „B“ poluzavršnice natjecanja sudjeluje dva regionalna prvaka, i to:
prvoplasirana ekipa Centra
prvoplasirana ekipa Istoka
Posljednja (četvrta) ekipa u skupini „A“, odnosno dvije ekipe u skupini “B“ odredit će se
prema sljedećim pravilima:
1. Ako regija ima četiri sudionika na poluzavršnici PH - prvoplasirana i četvrtoplasirana
ekipa nastupa u skupini kako je predviđeno Propozicijama za prvoplasiranu ekipu, a
drugoplasirana i trećeplasirana u drugoj skupini
2. Ako regija ima tri sudionika na poluzavršnici PH – prvoplasirana ekipa nastupa u
skupini kako je predviđeno Propozicijama, a drugoplasirana i trećeplasirana u drugoj
skupini
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3. Ako regija ima dva sudionika na poluzavršnici PH – prvoplasirana ekipa nastupa u
skupini kako je predviđeno Propozicijama, a drugoplasirana u drugoj skupini
4. Ako zbog broja sudionika dvije regije nije moguće ispuniti gornje uvjete, pravila će se
primijeniti na regiju koja ima više ekipa i na poluzavršnici PH, s tim da je tada
dozvoljeno da se prvoplasirana i trećeplasirana ekipa regije koja ima tri predstavnika
rasporede u istu skupinu.
Članak 10.
10.1. Drugi stupanj natjecanja po skupinama igra se na način da se izvlače
parovi unutar svake skupine, te se odigravaju dvije utakmice kojima su
domaćini prvoizvučene ekipe.
10.2.

Ukupno se igraju 2 utakmice u svakoj skupini.

10.3.

Parovi se određuju ždrijebom. Igraju se samo jedna utakmica kod
prvoizvučenih ekipa – uzvratnih utakmica nema.

10.4.

Ždrijebanje se obavlja u prostorijama Hrvatskog košarkaškog saveza i u
nadležnosti je Povjerenstva za natjecanje Hrvatskog košarkaškog saveza.

11.1.

Članak 11.
Za nastup u drugom stupnju natjecanja - Poluzavršnici, klubovi koji su ostvarili pravo
nastupa prijavljuju se za natjecanje u Poluzavršnici Povjereniku natjecanja Hrvatskog
košarkaškog saveza 8 dana prije odigravanja utakmica unutar skupina.

11.2.

Ekipe na obrascu HKS-a prijavljuju Povjereniku natjecanja najviše 15
igračica sa obavljenim liječničkim pregledom, 8 dana prije početka
odigravanja utakmica unutar skupina. Prijava se podnosi Povjereniku
natjecanja HKS-a. Na utakmicama unutar svake skupine Poluzavršnih
turnira ekipa može dovesti 12 igračica od 15 koje je prijavila Povjereniku
natjecanja.

11.3.

U slučaju da se klub čija je ekipa ostvarila pravo natjecanja u Poluzavršnici ne prijavi
radi daljnjeg natjecanja, Povjerenik natjecanja odredit će ekipu drugog kluba za
natjecanje u Poluzavršnici, vodeći računa o poretku iz prvog stupnja natjecanja ili će
odrediti da u skupini ( A ili B ) Poluzavršnice neće sudjelovati četiri ekipe, nego će se
tada ždrijebati samo 1 par a treća ekipa će se izravno plasirati na Završni
turnir.

11.4.

Ukoliko neka od ekipa koja je stekla pravo sudjelovanja na Poluzavršnom turniru
odustane od natjecanja, kaznit će se novčanim iznosom od 3.000,00 kuna.

Članak 12.
Za svaku natjecateljsku sezonu Ured Hrvatskog košarkaškog saveza može objaviti priloge
ovih Propozicija kojima utvrđuje:
obveze organizatora završnog turnira,
popis sudionika natjecanja,
visinu dnevnica i pristojbi za suce i opunomoćenika Hrvatskog košarkaškog saveza,
stegovne odredbe za prekršitelje Propozicija.
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C.

TREĆI STUPANJ NATJECANJA - ZAVRŠNICA

13.1.

Članak 13.
U trećem stupnju natjecanja - Završnici, natjecanje se organizira kao završni turnir
na kojem sudjeluju četiri ekipe i to ekipe pobjednice utakmica iz skupina A i B.

13.2.

Natjecanje u trećem stupnju odvija se prema kup sustavu (polufinale i finale), ukupno
četiri utakmice.

13.3.

Pobjednik finalne utakmice postaje prvak Republike Hrvatske za KADETKINJE.

13.4.

Ukoliko neka od ekipa koja je stekla pravo sudjelovanja na Završnom turniru
odustane od natjecanja, kaznit će se novčanim iznosom od 5.000,00 kuna (sukladno
čl.65. Stegovnika HKS-a).

Članak 14.
14.1. Natjecateljski brojevi ekipa određuju se na slijedeći način :
- broj 1 dobiva pobjednik 1. (prve) utakmice iz skupine A
- broj 2 dobiva pobjednik 1. (prve) utakmice iz skupine B
- broj 3 dobiva pobjednik 2. (druge) utakmice iz skupine A
- broj 4 dobiva pobjednik 2. (druge) utakmice iz skupine B.
14.2. U polufinalu - prvi dan sastaju se:

1–4, 2–3.

U razigravanju za poredak - drugi dan sastaju se:
- poraženi para 1-4 i 2-3 - za 3. mjesto
- pobjednik para 1-4 i 2-3 - za 1. mjesto.
14.3.

Ekipe na obrascu HKS-a prijavljuju Povjereniku natjecanja najviše 15 igračica sa
obavljenim liječničkim pregledom, 8 dana prije početka Završnog turnira. Prijava se
podnosi Povjereniku natjecanja HKS-a. Na Završni turnir ekipa MOŽE dovesti 13
igračica, od kojih svaka ima pravo nastupa na utakmicama Završnog turnira.

Članak 15.
Na Završnom turniru ekipa kluba organizatora označava se na semaforu kao “domaći”.

IV. ORGANIZIRANJE POLUZAVRŠNICE I ZAVRŠNICE
NATJECANJA
Članak 16.
16.1. Utakmice u Poluzavršnim skupinama organiziraju ekipe domaćini tih
utakmica dok se organiziranje Završnog turnira povjerava se jednom od
sudionika koji ponudi najpovoljnije uvjete. Organiziranje se može povjeriti
i drugim subjektima koji temeljem natječaja ponude povoljnije uvjete.
16.2. Natječaj objavljuje Ured Hrvatskog košarkaškog saveza. Umjesto natječaja Ured može
odlučiti ne raspisivati natječaj nego samostalno preuzeti organizaciju i Završnog
turnira.
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Članak 17.
Zainteresirani subjekt dužan je podnijeti ponudu s detaljnim podacima o uvjetima
organiziranja Završnog turnira Uredu Hrvatskog košarkaškog saveza najmanje 15 dana prije
početka natjecanja.
Članak 18.
18.1. Organizator Završnog turnira je dužan osigurati:
- dvoranu s tehničkim normativima propisanim Propozicijama natjecanja Prve ženske
košarkaške lige,
- ponuditi cijenu smještaja i ishranu za sve sudionike na bazi punog pansiona hotela sa
2-3 zvjezdice,
- izdavanje dnevnog priopćenja za sve sudionike natjecanja,
- osigurati u dvorani dežurnog liječnika za sve utakmice Završnog turnira,
- trošak smještaja i prehrane Instruktora HKS-a ili trenera reprezentacije
- trošak smještaja i prehrane Povjerenika HKS-a.
- nakon svakog dana turnira poslati na e-mail : media@hks-cbf.hr, minimalno jednu
fotografiju sa svake utakmice; rezultat svake utakmice, rezultat po četvrtinama i
strijelce za svaku ekipu, te izjave trenera
- vođenje live stream statistike, statističare, računalo i internet vezu
- pristojbe službenih osoba
18.2. Nakon prispjelih ponuda Povjerenik natjecanja određuje organizatora Završnog
turnira.
18.3. O korištenju promidžbenog prostora, realizaciji promidžbenih poruka kao i podjeli
marketinških prava na Završnom turniru, sporazumijevaju se Ured Hrvatskog
košarkaškog saveza i organizator.

V.

RUKOVOĐENJE NATJECANJEM

Članak 19.
19.1. Županijska natjecanja organiziraju županijski košarkaški savezi, a natjecanjem
rukovode osobe imenovane po županijskim košarkaškim savezima.
19.2. Međužupanijska natjecanja organizira jedan od županijskih košarkaških saveza kojeg
odredi svojom odlukom Povjerenstvo za natjecanje HKS-a.
19.3. Utakmice unutar Poluzavršnih turnira i Završni turnir natjecanja organizira i
natjecanjem rukovodi Povjerenik Hrvatskog košarkaškog saveza.
Članak 20.
Povjerenik Hrvatskog košarkaškog saveza može pojedine nadležnosti u rukovođenju
Završnim turnirom prenijeti na opunomoćenike Hrvatskog košarkaškog saveza.
Na Završnom turniru opunomoćenik Hrvatskog košarkaškog saveza na sastanku prvog dana
turnira utvrđuje liste ekipa od najviše 13 a najmanje 10 igračica, pregledava registracijske
iskaznice te obavlja ostale dužnosti u skladu s Propozicijama natjecanja.
Opunomoćenici utakmica Poluzavršnih turnira i Završnog turnira dužni su po
završetku istih poslati Povjereniku HKS-a Izvješće s utakmica Poluzavršnih
turnira i svih utakmica Završnog turnira kao i Priopćenja s turnira te Izvješće o
odigranim turnirima.
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VI. TROŠKOVI NATJECANJA
Članak 21.
21.1. Troškovi u Prvom stupnju natjecanja dijele se na sljedeći način:
domaćin snosi troškove organizacije utakmice, sudaca, opunomoćenika i pomoćnih
sudaca,
gostujuća ekipa snosi troškove dolaska na utakmicu i sve druge troškove nastale
na putu,
domaćinu pripada prihod od ulaznica.
21.2. Visine pristojbi sudaca, opunomoćenika i pomoćnih sudaca utvrđuje Upravni odbor
Hrvatskog košarkaškog saveza.
Članak 22.
Organizatori utakmica unutar Poluzavršnih turnira i Završnog turnira podmiruje
troškove dvorane i druge organizacijske troškove te troškove smještaja i
prehrane Instruktora ili trenera reprezentacije i Povjerenika HKS-a.
Članak 23.
Gostujuće ekipe na utakmicama ouzavršnih turnira i Sudionici natjecanja
Završnog turnira sami podmiruju troškove puta, smještaja i ishrane.
Članak 24.
Domaćini utakmica unutar Polzavšnih skupina snose troškove puta sudaca i
opunomoćenika HKS-a, dok Sudionici natjecanja Završnog turnira međusobno
dijele troškove puta i smještaja sudaca i opunomoćenika Hrvatskog košarkaškog
saveza.
Članak 25.
Na utakmicama unutar Poluzavršnih skupina i Završnom turniru troškove
pristojbi opunomoćenika i sudaca snosi organizator (domaćin) turnira odnosno
domaćin utakmice.
Članak 26.
Domaćini utakmica unutar Poluzavršnih skupina kao i sudionici natjecanja
Završnog turnira dužni su svoje troškove podmiriti prije utakmica unutar
Poluzavršnih skupina odnosno prije završetka Završnog turnira.

VII. OPUNOMOĆENICI, SUCI, POMOĆNI SUCI
Članak 27.
27.1. U Prvom stupnju natjecanja suce određuju osobe koje rukovode natjecanjem
27.2. Suce za utakmice unutar Poluzavršnih skupina i za utakmice Završnog
turnira Prvenstva Republike Hrvatske određuje Povjerenik za službene
osobe kojeg imenuje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza.
27.3. Pomoćne suce određuje Udruga sudaca nadležnog županijskog košarkaškog saveza.
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27.4. Raspored sudaca za pojedine utakmice Završnog turnira određuje
opunomoćenik Hrvatskog košarkaškog saveza uz konzultaciju s
Povjerenikom za službene osobe, dok suce i opunomoćenike za utakmice
unutar Poluzavršnih skupina određuje Povjerenik za službene osobe.

VIII. STEGOVNE ODREDBE
Članak 28.
28.1. Klub čija ekipa ne nastupi na utakmici unutar Poluzavršne skupine i Završnog turnira ili
ne pristupi odigravanju turnira, isključuje se iz daljnjeg natjecanja, a o sudjelovanju u
natjecanju u sljedećoj natjecateljskoj sezoni odlučit će se shodno odredbama
Stegovnika Hrvatskog košarkaškog saveza. Kazna za ekipu koja ne nastupi na
utakmicama unutar Poluzavršnog turnira ili Završnom turniru, a stekla je to pravo
odredit će se sukladno odredbi članka 65. Stegovnika HKS-a.
28.2. U slučaju iz stavka 29.1. ovog članka obveze kluba prema organizatoru ostaju iste,
odnosno isključeni klub podmiruje odgovarajući dio troškova.
28.3. Za sve prekršaje i kazne primjenjivat će se odredbe Propozicija natjecanja Prvenstva
Hrvatske za klubove Prve ženske lige – poglavlje “Prekršaji i kazne”.

IX. NAČIN BODOVANJA I ODREĐIVANJE PORETKA
Članak 29.
Način bodovanja i određivanje poretka određuju se na temelju Službenih Pravila Košarkaške
igre.

X.

ŽALBE

Članak 30.
30.1. Žalbe na utakmice I. stupnja natjecanja natjecanja ulažu se i rješavaju na način
propisan Propozicijama natjecanja Prvenstva Hrvatske za klubove Prve ženske lige, ako
ovim Propozicijama nije drukčije propisano.
30.2. Žalbu na utakmice Poluzavršnih i Završnog turnira u prvom stupnju rješava Povjerenik
natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza.
30.3. Obrazloženje žalbe, zajedno s pristojbom od 500,00 kuna u gotovom, podnosi se
opunomoćeniku Hrvatskog košarkaškog saveza najkasnije jedan sat po završetku
utakmice.
30.4. Odluka o žalbi donosi se u roku od 4 sata od završetka utakmice.
Članak 31.
31.1. Na odluku Povjerenika može se uložiti žalba Odboru za žalbe turnira u daljnjem roku od
6 sati uz uplatu nove pristojbe od 500,00 kuna u gotovom. Odluka Odbora je konačna.
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31.2. Odbor za žalbe se sastoji od tri člana od kojih je predsjednik predstavnik Hrvatskog
košarkaškog saveza, a dva člana su predstavnici dva kluba na turniru koji nisu uključeni
u predmetnu žalbu.
31.3. Odluka Odbora donosi donosi se u roku od šest sati od zaprimanja žalbe.
31.4. Ukoliko se žalba usvoji žalitelju se vraća uplaćena pristojba.
Članak 32.
Utakmica na koju nije uložena žalba, registrira se postignutim rezultatom.
Registraciju obavlja opunomoćenik Hrvatskog košarkaškog saveza.

XI. ODLIČJA I NAGRADE
Članak 33.
33.1. Pobjedniku Prvenstva Republike Hrvatske - prvaku Republike Hrvatske, organizator
završnog turnira dodjeljuje pokal u trajno vlasništvo.
33.2. Igrači i treneri prvoplasirane ekipe nagrađuju se zlatnim medaljama Hrvatskog
košarkaškog saveza.
33.3. Igrači i treneri drugoplasirane ekipe nagrađuju se srebrnim medaljama Hrvatskog
košarkaškog saveza.
33.4. Igrači i treneri trećeplasirane ekipe nagrađuju se brončanim medaljama Hrvatskog
košarkaškog saveza.
33.5. Organizator nagrađuje i drugoplasiranu, odnosno trećeplasiranu ekipu peharima, te
pojedince prigodnim poklonima.

XII. TEHNIČKI NORMATIVI
Članak 34.
34.1. Dvorane u kojima se odigravaju utakmice prvog, drugog i trećeg stupnja natjecanja
moraju udovoljavati odredbama Propozicija natjecanja Prvenstva Hrvatske za klubove
Prve ženske lige.
34.2. Osim normativa propisanih Propozicijama Prvenstva Hrvatske za klubove Prve ženske
lige, organizator je dužan osigurati razglasni uređaj kao i vođenje statistike i live
streaminga na utakmicama unutar Poluzavršnih skupina i Završnom turniru
prvenstva Hrvatske za juniorke.

XIII. SVEČANOST OTVORENJA I ZATVARANJA ZAVRŠNOG
TURNIRA
Članak 35.
Završni turnir počinje svečanim mimohodom sudionika, pozdravnim govorom
predstavnika Hrvatskog košarkaškog saveza i predstavnika organizatora, te
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intoniranjem Državne himne i isticanjem zastave Republike Hrvatske. Ekipe
mimohodom napuštaju igralište.
Članak 36.
Svaka utakmica unutar Poluzavršnih skupina i Završnog turnira počinje
predstavljanjem igračica gledateljima i međusobnim pozdravljanjem ekipa.
Članak 37.
37.1. Završetak prvenstva obilježava se svečanim proglašenjem pobjednika - prvaka
Republike Hrvatske, podjelom nagrada i medalja, te svečanim zatvaranjem.
37.2. Medalje ispred HKS-a dodjeljuje predstavnik HKS-a, a pehar za osvojeno 1 – 3 mjesto
dodjeljuje predstavnik domaćina.
37.3. Poslije podjela nagrada i medalja, proglašenjem pobjednika, te intoniranjem državne
himne i spuštanjem zastave prvenstvo se proglašava završenim.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
U provođenju drugog i trećeg stupnja natjecanja, povjerenici natjecanja i povjerenici za
službene osobe pridržavaju se odredbi Propozicija natjecanja Prvenstva Hrvatske klubova
Prve ženske lige, Pravilnika o natjecanju Hrvatskog košarkaškog saveza, Službenih pravila
košarkaške igre i ovih Propozicija.
Članak 39.
Tumačenje ovih propozicija daje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza.
Članak 40.
Ove propozicije stupaju na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovih propozicija prestaju važiti Propozicije natjecanja prvenstva RH za
juniorke – U19 za sezonu 2020/2021. od 09. srpnja 2020. ur.broj: 173/20-8m.

Zagreb, 23. ožujka 2021.
Ur.broj:108/21-5

Predsjednik
Hrvatskog košarkaškog saveza
Stojan Vranković,v.r.

Propozicije natjecanja prvenstva RH za juniorke – ožujak 2021

