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Na temelju članka 40. Statuta i članka 3. Pravilnika o natjecanju, Upravni odbor Hrvatskog 
košarkaškog saveza je na 36. sjednici održanoj 02. kolovoza 2022. donio je 

 

 

PROPOZICIJE NATJECANJA 
PRVENSTVA HRVATSKE ZA KLUBOVE PRVE ŽENSKE LIGE 

Natjecateljska sezona 2022./23. 
 
 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  

1.1. Državno prvenstvo Republike Hrvatske klubova Prve ženske lige (dalje u tekstu: Državno 
prvenstvo) organizira se u skladu sa Sustavom natjecanja HKS-a.  

1.2. Na temelju poretka klubova u okviru utvrđenog natjecanja dobit će se prvak Prve ženske 
lige koji će u sezoni 2023./24. igrati u Državnom prvenstvu Hrvatske Premijer ženske lige. 

Članak 2.  

Prvenstvene utakmice klubova Prve ženske lige igraju se prema odredbama Službenih pravila 
košarkaške igre Međunarodne košarkaške federacije FIBA (dalje u tekstu: Pravila igre).  

Članak 3.  

3.1. Organizaciju i vođenje natjecanja provodi povjerenik Povjerenstva za natjecanje (dalje u 
tekstu: Povjerenik natjecanja), a suce i opunomoćenike određuje povjerenik istog 
Povjerenstva za određivanje sudaca i opunomoćenika (dalje u tekstu: Povjerenik za 
službene osobe). 

3.2. Povjerenike iz stavka 1. ovog članka imenuje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza. 

3.3. U provođenju natjecanja Povjerenik natjecanja primjenjuje ove Propozicije, Službena pravila 
košarkaške igre (dalje u tekstu:Pravila igre), Stegovnik Hrvatskog košarkaškog saveza, 
Pravilnik o natjecanju Hrvatskog košarkaškog saveza, te druge opće akte Hrvatskog 
košarkaškog saveza. 

3.4. Sve odluke, žalbe, kao i svi podnesci i obavijesti smatraju se uredno poslanim odnosno 
uredno zaprimljenim i uručenim dostavom na broj telefaxa ili na E-mail adresu, koje 
pojedini klub odnosno Povjerenik natjecanja označe kao broj za komuniciranje. 

 

Članak 4.  
Za natjecanje u sezoni 2022./23. objavljuju se prilozi Propozicijama koje sadrže: 

− popis članova Prve ženske lige, 

− kalendar natjecanja, 

− raspored natjecanja, 

− ime i sjedište Povjerenika natjecanja, 

− popis sudaca i opunomoćenika. 
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II. PRVENSTVO KLUBOVA PRVE ŽENSKE LIGE 
 

Članak 5.  

5.1 U sezoni 2022./23. Prva ženska liga igra se u dvije skupine i to:  

SKUPINA A i SKUPINA B 

5.2 U natjecanju Prve ženske lige u natjecateljskoj sezoni 2022./23. sudjeluju slijedeći klubovi: 

 
SKUPINA A:  SKUPINA B:  
1. ŽKK Radost  1. ŽKK Zadar  
2. ŽKK Vindi  2. ŽKK Otočac  
3. ŽKK Koprivnica  3. ŽKK Vodice  
4. ŽKK Podravac  4. ŽKK Salona  
5. KK Brod  5. ŽKK ARX, Crikvenica  
6. KK Mursa Osijek  6. ŽKK Zadar -Plus  
7. ŽKK Folka Borovje 7. ŽKK Jabuka-Zaprešić 

 

Članak 6.  

6.1. Prvenstvo klubova Prve ženske lige igra se prema dvostrukom bod sustavu.  

6.2. Nakon odigranih natjecanja po skupinama A i B, prvoplasirani i drugoplasirani klubovi iz 
svake skupine, igraju ligu za Prvaka i popunu Premijer ženske lige prema dvostrukom bod 
sustavu, s tim da se međusobni rezultati iz prednatjecanja po skupinama ekipa koje su 
izborile plasman u ligu za prvaka ne računaju. Dakle Liga za prvaka ukupno broji četiri (4) 
kluba. Liga za prvaka igra se prema dvostrukom bod sustavu (domaćin-gost), ukupno šest 
(6) kola. 

Ako se za svaku nastupajuću sezonu prijavi više od 20 klubova u konkurenciji tada će se 
odigrati kvalifikacijska utakmica ili turnir između novih/novog kluba i 
posljednje/pretposljednje plasiranih klubova iz svake od dvije skupine, te će pobjednici 
utakmica/turnira igrati u nastupajućoj sezoni Prvu žensku ligu.  

6.3. Klubove za kvalifikacijski turnir ili kvalifikacijsku utakmicu za popunu Prve ženske lige 
određuje Komisija za sustav natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza, kao i termine i 
mjesta održavanja. 

Članak 7.  

7.1. Prvak Prve ženske lige (iz Lige za popunu Premijer ženske lige) u sezoni 2022./23., u sezoni 
2023/24 nastupa u Premijer ženskoj ligi, dok drugoplasirani (2.) iz Lige za popunu Prve 
ženske lige razigrava sa jedanaestoplasiranim iz Premijer ženske lige po sistemu bolji iz dvije 
utakmice za sudionika Premijer ženske lige u sezoni 2023./24. 

7.2. Klub koji zauzme 11. mjesto u Premijer ženskoj ligi domaćin je prve utakmice razigravanja. 
Dvije utakmice razigravanja igraju se prema Propozicijama Premijer ženske lige. 
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Članak 8.  

8.1. Prvenstvene utakmice igraju se prema utvrđenom rasporedu i Kalendaru natjecanja. 

8.2. Prvenstvene utakmice igraju se u vremenu koje odredi domaćin utakmice, s tim što 
utakmica ne može početi: 

− subotom prije 16,00 sati niti poslije 20,30 sati; 

− nedjeljom prije 10,00 sati niti poslije 20,30 sati. 

8.3. Utakmice se mogu igrati i petkom od 18,00 sati uz suglasnost gostujuće ekipe. 

8.4. Ako se utakmice igraju prema Kalendaru natjecanja srijedom, utakmica ne može početi 
prije 16,00 sati, niti poslije 20,30 sati. 

8.5. Mjesto, dan i sat odigravanja utakmice klub domaćin dužan je pismeno prijaviti Povjereniku 
natjecanja 10 dana prije odigravanja utakmice. 

8.6. Klub koji je prijavio odigravanje utakmice u određenom terminu, a kasnije iz objektivnih 
razloga (zauzetosti dvorane) mijenja satnicu ili dvoranu, može to učiniti najkasnije 3 dana 
prije prvobitno zakazanog termina, s tim da snosi sve administrativne troškove učinjene 
ovakvom promjenom. 

8.7. Povjerenik natjecanja može, ukoliko smatra da je u interesu regularnosti natjecanja, odlučiti 
da se sve ili pojedine utakmice jednog kola igraju istog dana s početkom u isto vrijeme.  

Članak 9.  

Utakmice se mogu iznimno igrati u drugom terminu uz suglasnost Povjerenika natjecanja zbog 
dvostrukog gradskog programa ili nekog drugog izvanrednog razloga. 

Članak 10.  

10.1. Ukoliko se utakmica ne može odigrati u predviđeno vrijeme zbog opravdanog razloga 
odigrat će se u sljedeća 24 sata. 

10.2. Pod opravdanim razlozima nemogućnosti odigravanja utakmice razumijevaju se: 

− vremenska nepogoda, 

− viša sila (potres, poplava, požar i sl.), 

− isključenje električne energije, 

− poremećaj u javnom prometu, 

− nemogućnost zamjene slomljene table, 

− neispravnost uređaja koje nije moguće otkloniti prije početka susreta. 

10.3. Klub domaćin dužan je gostujućoj ekipi nadoknaditi troškove produženog boravka. 

10.4. Ukoliko se utakmica ne može odigrati iz opravdanih razloga u roku od 24 sata od 
predviđenog termina početka utakmice (zauzetost dvorane, nemogućnost popravka uređaja 
i sl.), utakmica će se odgoditi i odigrati u terminu koji odredi Povjerenik natjecanja uz 
suglasnost obje ekipe. 

U ovakvom slučaju, Klub domaćin snosi troškove gostujuće ekipe za ponovni dolazak na 
utakmicu. 
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10.5. Ukoliko se utakmica ne odigra zbog opravdanog nedolaska gostujuće ekipe: 

− poremećaja u javnom prometu, 

− vremenske nepogode, 

i o tome se obavijesti opunomoćenik utakmice ili Povjerenik natjecanja, utakmica se mora 
odigrati u roku od 24 sata. 

10.6. Ukoliko se iz opravdanih razloga iz stavka 10.5. utakmica ne može odigrati u roku od 24 
sata (zauzetost dvorane, isključenje iz javnog prometa), utakmica se odgađa, a novi termin 
određuje Povjerenik natjecanja. 

10.7. Na utakmicama koje se igraju kao odgođene utakmice, pravo nastupa imaju samo igračice 
koje su na dan odigravanja utakmice prema Kalendaru natjecanja bili licencirane za klub za 
nastup u Premijer ženskoj ligi. Pravo nastupa nemaju igračice koje su licencirane nakon 
datuma odigravanja utakmice prema Kalendaru natjecanja kao i one igračice koje su u 
međuvremenu dobile ispisnicu iz kluba. 

10.8.  Ako se klubovi ne dogovore o terminu odgođene utakmice, Povjerenik natjecanja određuje 
termin odgođene utakmice. 

10.9. Započeta, a prekinuta utakmica zbog opravdanog razloga ili uslijed više sile, nastavlja se tako 
što se u momentu prekida utakmice uzimaju u obzir vrijeme i rezultat. 

10.10. Neopravdan nedolazak na utakmicu uređuje se u XI poglavlju: Ostale odredbe. 
 
 

III. TEHNIČKI NORMATIVI 
 

Članak 11.  

11.1. Prvenstvene utakmice igraju se u dvoranama koje zadovoljavaju uvjetima propisanim 
Pravilima igre (košarkaško igralište, prostor oko klupe, ploče, koševi, tehnička oprema) i 
koje je za tu svrhu registrirala komisija imenovana od Povjerenika natjecanja. Svaka 
dvorana mora imati službeni prolaz koji omogućava nesmetani ulaz i izlaz ekipama i svim 
službenim osobama od svlačionica do igrališta za igru. 

11.2. Klupa za rezervne igračice gostujuće ekipe kao i zapisnički stol moraju biti zaštićeni od 
svakog kontakta s gledalištem. 

11.3. Igralište (prostor za igru) mora biti ograđeno, odnosno pregradom odvojeno od gledališta. 

11.4. Pregrada mora biti visoka 60 do 80 cm, udaljena najmanje 2 m od granične crte igrališta te 
mora sprečavati ulazak gledatelja u igralište. 

11.5. Temperatura na igralištu mora iznositi najmanje 16o C. Domaćin utakmice mora osigurati 
termometar. 

11.6. Igralište mora biti ravnomjerno osvijetljeno s najmanje 500 luksa mjereno 1,5 metara od 
površine. Svjetlosni izvori moraju biti postavljeni tako da ne ometaju vidno polje igračica. 
Domaćin utakmice mora osigurati svjetlomjer. 

11.7. Elektronski uređaj - semafor mora biti opremljen digitalnim satom s padajućim brojevima sa 
zvučnim signalom koji označava kraj poluvremena i svakog produžetka. Zadnjih 60 sekundi 
svakog poluvremena i produžetka treba mjeriti u desetinkama sekundi. 
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11.8. Blizu kutova igrališta ili iznad ploče moraju biti postavljena dva digitalna uređaja za 
mjerenje 24 sekunde i 14 sekundi, sa padajućim brojevima za pokazivanje vremena u 
sekundama koji mora biti nezavisan od glavnog sata za igru, a kada se uređaj oglasi glavni 
sat za igru se ne zaustavlja. 

11.9. Ako je unutrašnjost polja ograničenja obojana, mora biti iste boje kao i središnji krug. 
Izuzetak su dvorane u kojima se igraju utakmice drugih sportova. 

11.10. Ukoliko se tijekom natjecanja utvrdi da igralište ne zadovoljava uvjete propisane Pravilima 
igre ili ovim Propozicijama, Povjerenik natjecanja utvrđuje vremenski rok domaćinu u kojem 
se igralište mora dovesti u red, a u suprotnom slučaju zabranit će se odigravanje utakmice 
na tom igralištu. 

11.11. Točan opis svih tehničkih normativa nalazi se u dodatku Pravila igre pod nazivom 
"Košarkaška oprema". 

Članak 12.  

12.1. Prvenstvene utakmice u Prvoj ženskoj ligi igraju se loptama WILSON EVOLUTION 6. 

12.2. Domaćin susreta dužan je 30 minuta prije početka utakmice staviti na raspolaganje 
domaćoj i gostujućoj ekipi po dvije (2) ispravne lopte, a prvom sucu utakmice loptu s kojom 
će se igrati utakmica. 

Članak 13.  

13.1. Ekipa domaćina obvezna je nastupiti u dresovima svijetle boje, a gostujuća ekipa obvezna 
je nastupiti u dresovima tamne boje. 

13.2. Iznimka je moguća uz suglasnost oba kluba o čemu treba obavijestiti opunomoćenika 
utakmice. 

13.3. Na dresovima za igranje mogu biti otisnuti brojevi od 0 do 00 i od 1 do 99. 

Članak 14.  

14.1. Ukoliko se na igralištu nalazi razglasni uređaj, osoba koja upotrebljava razglas nalazi se za 
posebnim stolom pokraj zapisničkog stola. 

14.2. Razglasni uređaj služi samo za davanje obavještenja o utakmici. Nije dopušteno korištenje 
razglasa za poticanje navijača, komentiranje suđenja i sl. 

 
 

IV. EKIPE, TRENERI I SLUŽBENE OSOBE 
 

Članak 15.  

15.1. Na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti igračice koje se nalaze u aplikaciji digitalnih 
iskaznica HKS-a i nalaze se na ovjerenom POPISU igračica (obrazac RP-24), pod uvjetom da 
nisu pod suspenzijom ili kaznom. 

Igračice koje se ne nalaze u aplikaciji digitalnih iskaznica HKS-a ne mogu nastupiti na 
utakmici. 
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15.2. Na obrascu RP-24 mogu biti 

- Registrirane seniorke (maksimalno 18 seniorki). 

- Neograničen broj igračica mlađih dobnih kategorija – 2004. i mlađe godište. 

15.3. Na utakmicama Državnog prvenstva Prve ženske lige mogu nastupiti igračice koje nemaju 
hrvatsku putovnicu sukladno Odluci Upravnog odbora o igranju igrača koji nemaju hrvatsku 
putovnicu u hrvatskim klubovima u sezoni 2022./23. 

15.4. Na POPISU za pravo igranja mogu se nalaziti samo one igračice koje su registrirane za taj 
klub i ustupljene i igračice i igračice na dvojnu licencu, pod uvjetom da su liječnički 
pregledane. 

Članak 16.  

16.1. Ekipa na utakmici nastupa s  najmanje deset, a najviše dvanaest igračica. 

16.2. Službeni predstavnik ekipe dužan je 30 minuta prije početka utakmice predati opunomoćeniku 
utakmice POPIS igračica i službenih osoba po brojevima (obrazac br. 2)., registracijske iskaznice 
Hrvatskog košarkaškog saveza, te iskaznice za trenera, pomoćne trenere, kondicijskog trenera,  
liječnika, fizioterapeuta i službenog predstavnika kluba. 

16.3. Na početku utakmice, pri predstavljanju, sve igračice kluba moraju biti jednako odjevene 

(sve u trenirkama, sve bez trenirki i sl.). 

16.4. Klub Prve ženske lige mora uključiti u odgovarajuće prvenstveno natjecanje jednu mlađu 
dobnu kategoriju (U19, U17, U15 ili U13). 

16.5. Ukoliko klub do 20. rujna tekuće godine ne prijavi niti jednu mlađu dobnu kategoriju, 

ne može započeti natjecanje u Prvoj ženskoj ligi. 

Članak 17.  

17.1. Liječnički pregled igračica obvezan je prije početka natjecanja, a prilaže se pri traženju 
ovjerenog POPISA igračica. 

17.2. Sadržaj liječničkog pregleda utvrđuje Udruga zdravstvenih djelatnika u košarci. 

Članak 18.  

18.1. Dužnost trenera i pomoćnog trenera mogu obavljati samo osobe koje ispunjavaju uvjete 
propisane Zakonom o sportu, koje se nalaze u aplikaciji digitalnih iskaznica HKS-a i koje su 
licencirane za tekuću natjecateljsku sezonu, a licencu izdaje ured Hrvatskog košarkaškog 
saveza. 

18.2. Nelicenciranog ili kažnjenog trenera koji pokuša na prikriven način obavljati trenersku 
dužnost kao službeni predstavnik, s redarskom trakom na ruci, sjedeći ili stojeći iza klupe za 
rezervne igračice ili na neki drugi prikriveni način, udaljit će ga se iz prostora za igru 
odnosno s parketa dvorane, a ako se ocijeni da je to potrebno udaljit će ga se iz dvorane. 

Trener koji se ne nalazi u bazi digitalnih iskaznica HKS-a za natjecateljsku sezonu nema 
pravo biti na klupi ekipe niti vršiti bilo koju drugu dužnost na utakmici. 
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18.3. Trener koji nema pravo vršiti dužnost trenera zbog izrečene kazne, može prije utakmice i u 
poluvremenu iste boraviti u svlačionici svoje ekipe, a za vrijeme utakmice može se nalaziti 
samo na tribinama nasuprot zapisničkog stola i klupa za rezervne igračice. 

18.4. Treneri i pomoćni treneri moraju tijekom utakmice biti prikladno odjeveni (sako, hlače, 
košulja ...), bez jeansa.  

Članak 19.  

19.1. Na klupi za rezervne igračice mogu sjediti samo osobe koje su upisane u Obrazac br. 2. Sve 
službene osobe navedene u Obrascu br. 2 dužne su za vrijeme utakmice sjediti na klupi za 
rezervne igračice. 

Osobe koje se ne nalaze u aplikaciji digitalnih iskaznica HKS-a ne mogu vršiti niti jednu 
dužnost na utakmici niti se nalaziti na klupi ekipa. 

Članak 20.  

20.1. Povjerenik natjecanja odobrit će prije početka natjecanja do 7 licenci za službene 
predstavnike kluba. 

20.2. Službeni predstavnik domaćina u ime kluba domaćina, odgovoran je opunomoćeniku 
utakmice za organizaciju utakmice. Za vrijeme utakmice mora sjediti na klupi za 
rezervne igračice i mora biti prikladno odjeven (ne u jeansu). 

Članak 21.  

21.1. Igračice, treneri, pomoćni treneri, kondicijski treneri i predstavnici klubova ne mogu davati 
izjave o suđenju i komentirati suđenje utakmice. 

21.2. Nadležno tijelo Udruge hrvatskih košarkaških sudaca obvezna je na zahtjev Povjerenika 
natjecanja dostaviti službeni stav o suđenju utakmice. 

Članak 22.  

Svaki klub odrediti će jednu odgovornu osobu za ovlašteno službeno kontaktiranje sa Povjerenikom 
natjecanja. 

 

V. OPUNOMOĆENIK, SUCI I POMOĆNI SUCI 

Članak 23.  

23.1. Dužnost opunomoćenika na utakmicama Prve ženske lige obnašaju osobe s popisa koje na 
prijedlog Udruge Hrvatskih košarkaških sudaca usvoji Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog 
saveza. 

23.2. Određivanje opunomoćenika na utakmicama obavlja Povjerenik za službene osobe. 

23.3. Ako opunomoćenik ne dođe na utakmicu, prvi sudac određuje zamjenu među prisutnim 
opunomoćenicima u dvorani sa usvojenog popisa. 

23.4. Ako u dvorani nema prisutnih opunomoćenika sa tog popisa, prvi sudac preuzima dužnost 
opunomoćenika. 
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23.5. Na prvenstvenim utakmicama opunomoćenik mora biti odjeven u odijelo (s košuljom i 
kravatom). 

Članak 24.  

24.1. Opunomoćenik je odgovoran za rad pomoćnih sudaca za zapisničkim stolom. 

24.2. Opunomoćenik kontrolira licence u bazi digitalnih iskaznica HKS-a za pomoćne suce, 
igračice, službenog predstavnika kluba, trenera, pomoćnog trenera, liječnika i 
fizioterapeuta. 

24.3. Osobe koje se ne nalaze na Popisu igračica i službenih osoba ili se nalaze na istom Popisu a 
nisu licencirane, udaljuju se iz prostora za igru, a u slučaju da odbiju napustiti prostor za 
igru, opunomoćenik će zatražiti intervenciju prvog suca da postupi u skladu sa Pravilima 
igre. 

24.4. Opunomoćenik je dužan pratiti zbivanja u gledalištu i igralištu i u slučaju potrebe 
izvještavati suce kako bi oni mogli pravovremeno poduzeti odgovarajuće mjere. 

Članak 25.  

25.1. U svom izvješću (obrazac br. 4) opunomoćenik unosi sva zapažanja koja su vezana za 
utakmicu i daje ocjene o organizaciji utakmice. 

25.2. Opunomoćenik je obvezan napisati svoje mišljenje o svim spornim činjenicama i insistirati 
da to učine i suci, ali samo o onima koje se ne odnose na suđenje. 

25.3. Na zahtjev opunomoćenika sudac je dužan iznijeti činjenice ukoliko su one sporne. 

25.4. Na posebnom obrascu br. 7 sudac ili opunomoćenik podnosi prijavu protiv izvršitelja 
prekršaja, a opunomoćenik u izvješću obvezno saslušava izvršitelja prekršaja. Zapisnik sa 
saslušanja potpisuje izvršitelj prekršaja, a u slučaju da odbije potpisati zapisnik, 
opunomoćenik to na zapisniku konstatira. 

Članak 26.  

26.1. Nakon utakmice klub domaćin (službeni predstavnik) obvezan je opunomoćeniku utakmice 
uručiti zapisnik utakmice.  

26.2. Izvješće (obrazac br. 4) o odigranoj utakmici opunomoćenik sastavlja kod kuće i dostavlja 
Povjereniku natjecanja u roku od 24 sata. 

26.3. Uz originalno izvješće utakmice opunomoćenik dostavlja zapisnik, popis igračica obje ekipe i 
izjave prekršitelja ukoliko se dogode na utakmici. Odmah poslije utakmice Opunomoćenik je 
dužan dostaviti Povjereniku natjecanja mailom ili telefaksom popunjeni obrazac Rezultat 
utakmice i strijelci.  

26.4. Na zahtjev Povjerenika natjecanja službene osobe utakmice (opunomoćenik i suci) obvezni 
su dostaviti Dopunsko izvješće (obrazac br. 6) u propisanom roku. Dopunsko izvješće 
opunomoćenika se sastavlja kod kuće u jednom primjerku i dostavlja ga Povjereniku 
natjecanja. 

26.5. Svoje primjedbe o odigranoj utakmici mogu u roku od 24 sata dostaviti i klubovi na obrascu 
br. 5 - “Primjedbe klubova”. 
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26.6. Povjerenik natjecanja obvezan je na zahtjev kluba dostaviti izvješće opunomoćenika 
utakmice na uvid. 

26.7. Opunomoćenik, suci i pomoćni suci ne smiju o navodima u izvješću obavještavati javnost. 

Članak 27.  

O stegovnoj odgovornosti opunomoćenika odlučuje Povjerenik natjecanja. 

Članak 28.  

28.1. Prvenstvene utakmice sude 2 suca s popisa sudaca i opunomoćenika A i B serije, na 
prijedlog Udruge hrvatskih košarkaških sudaca. 

28.2. Klubovi ne mogu tražiti izuzeće sudaca s utvrđenog popisa. 

28.3. Određivanje sudaca za utakmice obavlja Povjerenik za službene osobe. 

28.4. Pomoćne suce za utakmice određuje nadležna županijska udruga košarkaških sudaca. 

28.5. Pomoćni suci na utakmicama moraju biti jednoobrazno odjeveni. 

28.6. Suci sami, ili na prijedlog opunomoćenika utakmice, smjenjuju pomoćnog suca, ukoliko 
utvrde da ovaj čini greške, te time utječe na regularnost utakmice. U tom slučaju napravit 
će se stanka radi smjenjivanja pomoćnog suca. Opunomoćenik određuje zamjenu među 
prisutnim pomoćnim sucima. 

Članak 29.  

Za neke utakmice, ukoliko se ukaže potreba, određivanje pomoćnih sudaca obavlja Povjerenik za 
suce. 

Članak 30.  

30.1. Ako jedan ili oba suca ne dođu na utakmicu, opunomoćenik utakmice određuje zamjenu 
među prisutnim sucima u dvorani s usvojenog popisa, uz konzultaciju s Povjerenikom za 
suce 

30.2. Ako u dvorani nema prisutnih sudaca sa tog popisa, utakmicu mogu suditi i drugi suci 
ukoliko se suglase oba kluba. 

30.3. Ukoliko ne postoji uvjet za ispunjavanje prethodnog stavka, opunomoćenik odgađa 
utakmicu o čemu je isti dužan odmah obavijestiti Povjerenika natjecanja. 

30.4. Odluku o novom terminu odigravanja utakmice donosi Povjerenik natjecanja. 

30.5. Troškovi nastali na ovaj način isplaćuju se iz zajedničkog fonda lige. 

 

Članak 31.  

31.1. Suci su potpuno samostalni u donošenju odluka. 

31.2. Prvi sudac smatra se odgovornim u djelokrugu ovlaštenja propisanih Pravilima igre. 
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31.3. Prvi sudac odlučuje o privremenom prekidu utakmice u slučaju da gledatelji nešportskim 
navijanjem, uvredljivim i vulgarnim dobacivanjem vrijeđaju jednu od ekipa, suce ili službene 
osobe, bacanjem tvrdih, eksplozivnih i zapaljivih predmeta ugrožavaju sudionike utakmice i 
same gledatelje. 

31.4. Odluku o nastavku utakmice ili definitivnom prekidu utakmice, također donosi prvi sudac 
utakmice. 

Članak 32.  

32.1. Sudac koji je donio odluku o isključenju igračice, trenera ili službenih osoba, obvezan je 
priopćiti opunomoćeniku razloge isključenja i da li podnosi prijavu. 

32.2. Suci su dužni opisati sve sporne trenutke na utakmici i navesti razloge za dosuđene 
isključujuće pogreške kao i druge značajnije odluke koje nisu vezane za sam tijek igre 
(smjenjivanje pomoćnog suca, djelomično ili potpuno pražnjenje dvorane i sl.). 

Članak 33.  

33.1. Suce i pomoćne suce koji ne poštuju odredbe Pravila igre i svoju dužnost ne obnašaju u 
skladu s ovim Propozicijama, Povjerenik natjecanja poziva na stegovnu odgovornost. 

33.2. U slučajevima vezanim za povrede ovih Propozicija kaznu izriče Povjerenik natjecanja, a u 
slučaju povrede Pravila igre, kaznu izriče Povjerenik natjecanja na temelju stava Udruge 
hrvatskih košarkaških sudaca i Povjerenika za službene osobe. 

Članak 34.  

34.1. Opunomoćenik i suci obvezni su doći u dvoranu jedan sat prije početka utakmice (moraju 
biti odjeveni u odijelo s košuljom i kravatom), a pomoćni suci 30 minuta. 

34.2. Nakon utakmice suci i pomoćni suci mogu napustiti igralište tek po odobrenju 
opunomoćenika. 

34.3. Sucima, pomoćnim sucima i opunomoćenicima zabranjuje se komentiranje svih trenutaka u 
svezi sa odigranom utakmicom. 

Članak 35.  

35.1. Sve službene osobe (opunomoćenici i suci) imaju službene iskaznice izdane po Udruzi 
hrvatskih košarkaških sudaca na osnovu kojih se uz službeni nalog identificiraju. 

 

VI. OBVEZE DOMAĆINA UTAKMICE 

Članak 36.  

Domaćin utakmice najkasnije 10 dana prije određenog termina pismeno obavještava Povjerenika 
natjecanja (i područnu Udrugu košarkaških sudaca) o vremenu i mjestu odigravanja utakmice. 

Članak 37.  

37.1. Domaćin je obvezan na svakoj utakmici organizirati odgovarajuću redarsku službu. 
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37.2. Ako Povjerenik natjecanja ili Povjerenik za sigurnost HKS-a procijeni da je neka od utakmica 
visokog rizika, o istom obavještava domaćina utakmice koji je dužan angažirati licenciranu-
ovlaštenu zaštitarsku službu. Trošak licenciranih-ovlaštenih zaštitara snosi domaćin 
utakmice.  

37.3. Domaćin je obvezan prijaviti mjesto, dan i vrijeme odigravanja utakmice nadležnoj  
policijskoj postaji, a potvrdu o prijavi predočiti opunomoćeniku utakmice. 

Članak 38.  

38.1. Domaćin je obvezan osigurati osobe i pribor za sušenje mokrog dijela igrališta. 

38.2. Domaćin osigurava zdravstvenu službu - dežurnog liječnika, koji raspolaže materijalom za 
ukazivanje prve pomoći. Dežurni liječnik (sa službenom iskaznicom) sjedi na klupi 
domaćina. Dužnost liječnika i fizioterapeuta mogu obavljati samo osobe koje posjeduju 
liječničku i fizioterapeutsku iskaznicu i koje su licencirane za tekuću natjecateljsku sezonu, a 
licence izdaje Ured Hrvatskog košarkaškog saveza na prijedlog Udruge zdravstvenih 
djelatnika u košarci. 

Članak 39.  

Na utakmicama Prve ženske lige vođenje statistike nije obvezno, osim u Ligi za prvaka za popunu 
Premijer ženske lige. 

39.1. Za sve aktivnosti koje nisu predviđene Propozicijama ili posebnim protokolom utakmice 
(npr. završnice koju radi povjerenik natjecanja) klub mora dobiti suglasnost HKS-a. 

Članak 40.  

40.1. Domaćin je obvezan na svakoj utakmici na vidnom mjestu postaviti zastavu Republike 
Hrvatske. 

40.2. Domaćin je obvezan u dvorani osigurati pomoćne uređaje i to: 

− sat za mjerenje vremena, 

− zaporni sat za mjerenje 24 sekunde i minutu odmora, 

− uređaj za objavljivanje posljednjih 10 sekundi napada (gong), 

− pokazivač rezultata (ručni semafor), 

− strelica za promjenjivi posjed lopte. 

40.3. Domaćin je dužan omogućiti snimanje utakmice gostujućoj ekipi, zainteresiranim klubovima 
i sredstvima javnog priopćavanja. 

Članak 41.  

41.1. Obveza domaćina je da poduzme sve potrebne mjere koje osiguravaju normalan tijek 
odvijanja utakmice. 

41.2. Sviranje na glazbenim instrumentima tijekom utakmice dozvoljeno je samo sa strane 
gledališta koje se nalazi nasuprot zapisničkom stolu. 

41.3. Puštanje glazbe putem razglasa (elektronski) dozvoljeno je samo kad je lopta mrtva i sat 
zaustavljen (minuta odmora, interval između razdoblja igre i sl.). 
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41.4. Domaćin snosi punu odgovornost za sve prekršaje i incidente koji se dogode prije utakmice, 
na samoj utakmici i nakon utakmice, te je suodgovoran za prekršaje i incidente koje 
naprave gostujući navijači. 

41.5. Za incidente koje učine gostujući navijači odgovoran je gostujući klub.   

41.6. Domaćin ne smije dozvoliti posjetiteljima da na bilo koji način povrijede prostor za igru 
unutar ograde. 

41.7. U slučaju nereda na terenu ili u dvorani, domaćin mora poduzeti sve mjere i potpuno 
zaštititi sve članove obje ekipe, suce i opunomoćenika. Obveza domaćina je da osigura 
njihov nesmetan odlazak u svlačionicu, a članovima gostujuće ekipe, sucima i 
opunomoćeniku odlazak iz grada.  

41.8. Za propuste iz ovog članka kao i za pokušaj napada na obje ekipe, suca i opunomoćenika, 
propisat će se kazne u poglavlju PREKRŠAJI I KAZNE. 

Članak 42.  

Za svaki prekršaj koji učini klub domaćin, Povjerenik natjecanja izreći će kaznu u skladu s kriterijima 
za izricanje kazni prema ovim Propozicijama i Stegovniku Hrvatskog košarkaškog saveza. 

VII. TIJEK UTAKMICE 

Članak 43.  

43.1. Početkom utakmice smatra se trenutak kad suci uđu u dvoranu i službeno uključe sat za 
mjerenje vremena. 

43.2. Dvadeset minuta prije početka utakmice prvi sudac provjerava da li je domaćin udovoljio 
odredbama Pravila igre i ovih Propozicija, da li se na igralištu nalaze pomoćni suci, da li su 
svi uređaji u ispravnom stanju, te da li se u prostoru za igru nalazi neka od osoba koja 
nema licencu. 

43.3. Ako suci ustanove neispravnost na uređajima, ostavit će domaćinu najviše 30 minuta da 
dovede uređaje u ispravno stanje. Ukoliko se kvar ne otkloni u ostavljenom roku od 30 
minuta, ili ukoliko nastane kvar na tehničkim uređajima prije početka susreta, a u vremenu 
od uključivanja uređaja od strane prvog suca pa do početka same igre, utakmica se odlaže 
za 24 sata.  

43.4. Odluku o odgađanju utakmice za 24 sata donosi prvi sudac utakmice. U tom slučaju 
domaćin snosi sve troškove prouzrokovane tim odgađanjem. 

43.5. Ako se klubovi dogovore utakmica se može odigrati uz pomoćne uređaje. 

43.6. Ukoliko se neki od uređaja pokvari za vrijeme utakmice, utakmica će se nastaviti uz 
pomoćne uređaje. 

Članak 44.  

44.1. Dvadeset minuta prije početka utakmice mjeritelj vremena po odobrenju prvog suca 
uključuje sat za mjerenje vremena. Pomoćni suci zauzimaju svoja mjesta. 
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44.2. Šest minuta prije početka utakmice prvi sudac sirenom (zviždaljkom) poziva igračice koje se 
zagrijavaju da izađu s igrališta. Igračice izlaze na teren jednoobrazno odjevene i 
pozdravljaju se. 

44.3. Domaćin nije obavezan obavljati predstavljanje igračica, trenera i drugih službenih osoba. 

44.4. Pola minute prije početka utakmice mjeritelj vremena vraća sat za mjerenje vremena u 
početni položaj, a igračice prvih petorki izlaze na teren za igru radi početka utakmice. 

 

VIII. NAČIN BODOVANJA I ODREĐIVANJE PORETKA 
 

Članak 45.  

Način bodovanja i određivanje redoslijeda ekipa obavlja se na temelju Pravila igre u skladu s 
odredbama članka 6. i 7. ovih Propozicija. 

 

IX. ŽALBA NA UTAKMICU 

 

Članak 46.  

46.1. Kapetanica ekipe koja se žali mora odmah po završetku utakmice obavijestiti prvog suca da 
njena ekipa ulaže žalbu na utakmicu, potpisujući se u zapisnik na kojem piše "Potpis 
kapetana u slučaju žalbe". 

46.2. Najavljena žalba se u pismenom obliku unosi u Posebno izvješće (obrazac br. 8), najkasnije 
20 minuta po završetku utakmice. Po primitku žalbe suci utakmice i opunomoćenik daju 
svoje mišljenje i pismene izjave o navodima iznesenim u žalbi. Opunomoćenik je dužan 
žalbu sa prikupljenim izjavama putem telefaksa u roku od jednog sata nakon završetka 
utakmice dostaviti Povjereniku natjecanja. 

46.3. Uz žalbu mora biti uplaćena pristojba od 3.000,00 kuna prvi radni dan po odigranoj 
utakmici na IBAN Hrvatskog košarkaškog saveza broj:  HR2123600001101220816  s 
naznakom "za ligu" . 

Članak 47.  

Žalba koja nije najavljena potpisom kapetanice, koja nije na vrijeme uručena opunomoćeniku te 
žalba za koju nije uplaćena pristojba od 3.000,00 kuna, neće se uzimati u razmatranje, odnosno 
smatrat će se da nije niti podnijeta. 

Članak 48.  

Za utvrđivanje točnog datuma kada je uplaćena pristojba od 3.000,00 kuna priznaje se jedino žig 
banke, FINA-e ili pošte na novčanoj uplatnici kao i plaćanje elektronskim putem.  

Članak 49.  

49.1. Povjerenik natjecanja može žalbu usvojiti ili odbiti. 

49.2. Kada žalbu odbije, utakmica se registrira postignutim rezultatom. 
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49.3. Kada žalbu usvoji, utakmica će se ponoviti i odrediti odigravanje nove. 

Članak 50.  

Jednom registrirana utakmica ili donijeta odluka u svezi s natjecanjem ne može biti poništena. 

Članak 51.  

51.1. Odluku o žalbi Povjerenik natjecanja mora donijeti najkasnije u roku od tri dana od primitka 
teksta žalbe na utakmicu. 

51.2. Ako Povjerenik natjecanja žalbu uvaži, žalitelju se vraća pristojba od 3.000,00 kn. 

Članak 52.  

52.1. Na odluku Povjerenika natjecanja dozvoljena je žalba u drugom stupnju koja se podnosi 
Arbitraži Hrvatskog košarkaškog saveza i to u roku od 24 sata od prijema odluke. 

52.2. Uz žalbu se plaća pristojba od 3.000,00 kuna na IBAN  Hrvatskog košarkaškog saveza broj 
HR2123600001101220816 

52.3. Žalba koja nije Arbitraži Hrvatskog košarkaškog saveza upućena 24 sata od dana prijema 
odluke, te žalba za koju nije uplaćena pristojba od 3.000,00 kuna, neće se uzimati u 
razmatranje, odnosno smatrat će se da nije niti podnijeta. 

52.4. Odluka u drugom stupnju donosi se u roku od tri dana od primitka žalbe i konačna je. 

Članak 53.  

Ukoliko se žalba usvoji, žalitelju se vraća uplaćena pristojba iz članka 46.3. (3.000,00 kn) i iz članka 
51.2. (3.000,00 kn). 

Članak 54.  

Ukoliko žalba bude usvojena od strane Povjerenika natjecanja ili Arbitraže i rezultat utakmice 
poništen, prilikom odigravanja ponovljene utakmice klubovi dijele prihode i rashode na jednake 
dijelove, a troškove službenih osoba snosi Hrvatski košarkaški savez iz zajedničkih troškova 
natjecanja. 

X. PREKRŠAJI I KAZNE 
 

Članak 55.  

55.1. Povjerenik natjecanja izriče kazne za prekršaje predviđene ovim Propozicijama. 

55.2. Za prekršaje koji nisu predviđeni u članku 55. ovih Propozicija, izriču se kazne propisane 
Stegovnikom Hrvatskog košarkaškog saveza. 

55.3. Kazne za prekršaje predviđene ovim Propozicijama izriču se počiniteljima bez obzira je li 
prema njima pokrenut postupak za izricanje prekršajnih ili kaznenih sankcija sukladno 
zakonu kojim se regulira sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima. 
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55.4. Novčane kazne propisane Stegovnikom Hrvatskog košarkaškog saveza i ovim Propozicijama 
izriču se u propisanim iznosima bez obzira na visinu prihoda klubova odnosno visinu prihoda 
prekršitelja. 

Članak 56.  

Za prekršaje klubova, igračica, sudaca i opunomoćenika, trenera i drugih službenih osoba izriču se 
sljedeće kazne: 

 

A) ORGANIZACIJA UTAKMICE 

 

Prekršaji Novčane kazne 

1. Nepravovremena prijava utakmice 300,00 kuna 

2. Nedostatak pomoćnih uređaja 400,00 kuna 

3. Neispravni tehnički uređaji 400,00 kuna 

4. Nedovoljno zagrijana dvorana i slabo osvjetljenje u dvorani 300,00 kuna 

5. Neosiguravanje odgovarajućih svlačionica za suce i ekipe 400,00 kuna 

6. Neosiguravanje priručne apoteke, nosila i dežurnog liječnika 500,00 kuna 

7. Izostanak redarske službe 750,00 kuna 

8. Nepravilno obilježeni dresovi i nedovoljno vidljivi brojevi na 
dresovima 

 
300,00 

 
kuna 

9. Nejednoobrazni dresovi 300,00 kuna 

10. Nedostatak sredstva za pisanje (stroj za pisanje ili računala), 
termometra ili svjetlomjera 

 
300,00 

 
kuna 

11. Neosiguravanje prostorije za sastavljanje posebnog izvješća 300,00 kuna 

12. Neprijavljivanje utakmice (javnog skupa) policijskoj postaji 300,00 kuna 

13. Neosiguravanje osoba i pribora za sušenje mokrog dijela igrališta 300,00 kuna 

14. Neisticanje državne zastave 750,00 kuna 

15. Neosiguravanje potrebnog broja lopti (2) za zagrijavanje svakoj od 
ekipa 

 
400,00 

 
kuna  

16. Neuručivanje službene dokumentacije opunomoćeniku 30 minuta 
prije početka utakmice 

 
300,00 

 
kuna 

17. Nepridržavanje čl.39.1.  500,00 kuna 

18. Neomogućavanje snimanja utakmice 1.000,00 kuna 

19. Nepridržavanje odredbi članka 14. ovih Propozicija  500,00  kuna 

20. Nepridržavanje članka 16.3. ovih Propozicija 250,00 Kuna 

U ponovljenom slučaju u toku natjecanja novčana kazna se udvostručuje u odnosu na 
prethodnu. 
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Rok za plaćanje kazni izrečenih klubovima je 15 dana od dana ispostave računa. U slučaju 
nepravovremenog plaćanja kazne klubovi se automatski suspendiraju i ne mogu nastupati na 
utakmicama do uplate kazne. 

 
Kazne izrečene za prekršaje navedene pod: A) – Organizacija utakmice,  
 smatraju se administrativnim (mandatnim) kaznama na koje se ne mogu izjavljivati žalbe. 
 
 
B) NEŠPORTSKO PONAŠANJE GLEDATELJA ZA VRIJEME UTAKMICE 

Prekršaji Novčane kazne 

1. Prijetnje ili poticanje na nasilje prema sucima, opunomoćeniku, 
službenim osobama i igračicama 

 
500,00 

 
kuna 

2. Upotreba eksplozivnih i zapaljivih sredstava u gledalištu 500,00 kuna 

3. Bacanje bezopasnih, mekih predmeta u teren  500,00 kuna 

4. Bacanje u teren tvrdih predmeta koji mogu prouzročiti ozljede i 
pljuvanje igračica ili službenih osoba od strane gledatelja 

 
1.000,00 

 
kuna 

5. Bacanje u teren eksplozivnih i zapaljivih sredstava 1.500,00 kuna 

6. Ako incident prouzroče navijači gostujuće ekipe u smislu članka 
41.5. ovih Propozicija 

 
1.500,00 

 
kuna 

7. Ako incident prouzroči privremeni prekid utakmice 2.500,00 kuna 

8. Ako incident prouzroči prekid utakmice bez mogućnosti nastavka  5.000,00  kuna 
 

U ponovljenim slučajevima u toku natjecanja kazne se udvostručuju. Zbog prekršaja iz 
točke 7. i 8. Povjerenik natjecanja može izreći kaznu zabrane igranja bez gledatelja od 1 
do 3 službene utakmice. 

Rok za plaćanje kazni izrečenih klubovima je 15 dana od dana ispostave računa. U slučaju 
nepravovremenog plaćanja kazne klubovi se automatski suspendiraju i ne mogu nastupati na 
utakmicama do uplate kazne. 
 
Kazne izrečene za prekršaje pod: B) – Nešportsko ponašanje gledatelja za vrijeme utakmice,  
osim točke 8. smatraju se administrativnim (mandatnim) kaznama na koje se ne mogu izjavljivati 
žalbe. 
 
 
C) FIZIČKI NAPAD GLEDATELJA 

Prekršaji Kazne 

1. Ulazak u igralište i ometanje igračica i službenih osoba od 
neovlaštenih osoba prije, tijekom i nakon utakmice 

 
1.000,00 

 
kuna 

2. Ako su neovlaštene osobe (gledatelji) agresivne ili pokušaju napad   
1.500,00 

 
kuna 

3. Pokušaj napada izvan igrališta 2.500,00 kuna 

4. Napad na igralištu ili u službenim prostorijama 5.000,00 kuna 

5. Ako incident prouzroči ozljedu igračice ili službenih osoba 10.000,00 kuna 

Zbog prekršaja iz točke 4. i 5. Povjerenika natjecanja može izreći kaznu zabrane igranja bez 
gledatelja od 1-3 službene utakmice. 
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U ponovljenim slučajevima u toku natjecanja novčane kazne se udvostručuju  
Rok za plaćanje kazni izrečenih klubovima je 15 dana od dana ispostave računa. U slučaju 
nepravovremenog plaćanja kazne klubovi se automatski suspendiraju i ne mogu nastupati na 
utakmicama do uplate kazne. 
 

Kazne izrečene za prekršaje navedene pod. C) – Fizički napad gledatelja,  

ne smatraju se administrativnim (mandatnim) kaznama, te se na njih mogu izjavljivati žalbe. 

 

 

D) NEŠPORTSKO PONAŠANJE IGRAČICA, TRENERA I SLUŽBENIH OSOBA 
(liječnika, fizioterapeuta, službenog predstavnika kluba, odgovornih osoba kluba) 

Prekršaji Kazne 

1. Za svaku tehničku pogrešku  − igračice  
− trenera 

250,00 
500,00 

kuna 
kuna 

2. Za svaku isključujuću pogrešku (osim za dosuđene dvije 
nesportske pogreške igrača) 

− igračice  
− trenera  
− službenih 

osoba 

500,00 

1.000,00 

1.000,00 

kuna 

kuna 

kuna 

3. Za podnijetu prijavu protiv igračice, trenera, službene 
osobe ili službene klupske osobe novčana kazna od :  
i kazna od ne igranja ili neobavljanja dužnosti od 
minimalno jedne (1) utakmice (prvenstva ili kup)  

         
2.500,00 kuna 

4. Prijetnje (međusobne) sudionika utakmice 1.500,00 kuna 

5. Pokušaj fizičkog napada između sudionika utakmice 2.000,00 Kuna 

6. Za najteže prekršaje i ispade igračica i svih sudionika 
utakmice izriče se novčana kazna 

do 5.000,00 kuna 

i vremenska kazna zabrane službenih igranja 2 - 10 utakmica 

7. Fizički napad igrača, trenera ili službene klupske osobe 
na suca, opunomoćenika, pomoćnog suca, igrača, 
trenera ili službenu osobu druge momčadi 

 
 

novčana kazna do 5.000,00 kn 
i kazna zabrane igranja 2-10 službenih utakmica ili vremenska zabrana igranja ili obnašanja 
dužnosti do jedne godine dana, a ako su nastupile teške posljedice doživotno isključenje iz 
košarkaškog sporta 

8. Igračice, treneri, službene osobe i odgovorne osobe 
kluba koje javno kritiziraju odluke sudaca kaznit će se 
novčanom kaznom u iznosu 

 
 

1.000,00 

 
 
kuna 

9. Za nešportsko ponašanje službenih predstavnika, 
trenera, liječnika i fizioterapeuta i odgovornih osoba 
kluba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu 

 
 

1.000,00 

 
 
kuna 

10. Nedolazak prijavljene osobe u prostorije za sastavljanje 
izvješća radi saslušanja - davanja izjave 

 
500,00 

 
Kuna 
 

 
11. Nastup na utakmici s manje od 10 igračica 

-    sa 8 ili 9 igračica 
-    sa 5, 6 ili 7 igračica 

 
500,00 

1.000,00 

 
kuna 
kuna 
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U ponovljenim slučajevima iz točke 1. na dotičnoj utakmici novčane kazne se 
udvostručuju. 

- Kazne igračicama i trenerima izriču se i uplaćuju na ime.   
- Rok za plaćanje kazni izrečenih igračicama, trenerima i službenim osobama je 15 dana od dana 

ispostave računa.  
- U slučaju nepravovremenog plaćanja kazne igračice i treneri se automatski suspendiraju. 
 
Kazne izrečene za prekršaje navedene pod D) Nešportsko ponašanje igrača, trenera i službenih 
osoba,  osim točke 3. i 7. smatraju se administrativnim (mandatnim) kaznama, na koje se ne 
mogu izjavljivati žalbe. 
 
 

E) NESAVJESNO OBNAŠANJE DUŽNOSTI OPUNOMOĆENIKA, SUDACA I 
POMOĆNIH SUDACA 

 
1. Nesavjesno i neuredno obnašanje dužnosti, nešportsko ponašanje sudaca, pomoćnih sudaca i 

opunomoćenika, neuredno i netočno provođenje odluka i uputa Povjerenika: 

Zabrana obnašanja dužnosti na 2-6 utakmica u tempu delegiranja. 

2. Nepropisno odijevanje sudaca i opunomoćenika: odijelo, košulja i kravata: 

Zabrana obnašanja dužnosti na 2 utakmice u tempu delegiranja. 

3. Nepravovremen dolazak službenih osoba u dvoranu (obvezno sat ranije): 

− kašnjenje 5-15 minuta: 
Zabrana obnašanja dužnosti na jednoj utakmici u tempu delegiranja. 

− kašnjenje 15-30 minuta: 
Zabrana obnašanja dužnosti na dvije utakmice u tempu delegiranja. 

− kašnjenje 30-60 minuta: 
Zabrana obnašanja dužnosti na 6 utakmica u tempu delegiranja.  

4. Neopravdan nedolazak službenih osoba na utakmicu: 
Brisanje s popisa svih lista do kraja natjecateljske sezone. 

5. Nepravovremen izlazak službenih osoba na igralište (obveza 20 minuta prije početka 
utakmice): 

− zakašnjenje od 2 - 5 minuta: 
Zabrana obnašanja dužnosti na jednoj utakmici u tempu delegiranja. 

− zakašnjenje više od 5 minuta: 
Zabrana obnašanja dužnosti na tri utakmice u tempu delegiranja. 

6. Konzumiranje alkohola službenih osoba na dan utakmice: 
Zabrana obnašanja dužnosti na deset utakmica u tempu delegiranja. 

U ponovljenom slučaju: 
Brisanje s popisa svih lista do kraja natjecateljske sezone. 

7. Slabo suđenje na temelju izvješća opunomoćenika (kontrolora suđenja), pregleda snimke od 
strane nadležnog tijela UHKS-a, Povjerenika za službene osobe i Povjerenika natjecanja: 

Zabrana obnašanja dužnosti na 1-5 utakmica u tempu delegiranja. 
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8. Neobjektivno prikazivanje činjenica u izvješću kao i prikrivanje pojedinih činjenica: 
Zabrana obnašanja dužnosti na 1-5 utakmica u tempu delegiranja. 

9. Nepravovremeno (neprecizno, neuredno) dostavljanje službenog izvješća utakmice, kontrole 
suđenja od strane opunomoćenika (obveza 24 sata po završetku utakmice): 

Zabrana obavljanja dužnosti na 1-3 utakmice u tempu delegiranja. 

Sve kazne sudaca i opunomoćenika objavljuju se u Priopćenjima Povjerenika natjecanja Hrvatskog 
košarkaškog saveza. 
 
 

XI. OSTALE ODREDBE 

Članak 57.  

Klub koji ne isplati troškove sudaca i Opunomoćenika (takse, putne troškove i dnevnice) po 
završetku utakmice kaznit će se novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 kuna.  

Za sve nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni člankom 56. ovih Propozicija Povjerenik 
natjecanja može izreći administrativne (mandatne) kazne u visini 500,00 do 5.000,00 kuna. 

Članak 58.  

Osoba koja je kažnjena vremenskom kaznom (kazna izražena brojem mjeseci), za vrijeme 
izdržavanja kazne ne može obnašati niti jednu dužnost u košarkaškom športu. 

Članak 59.  

Kazne zabrane igranja, odnosno obnašanja dužnosti koje su izražene brojem utakmica, odnose se 
na natjecanje u kojem su izrečene. Ukoliko do kraja natjecanja nije izdržana cijela kazna, ista se 
prenosi na slijedeću sezonu, bez obzira na rang natjecanja ili promjenu kluba. 

Članak 60.  

Izrečene kazne zabrane igranja izvršavaju se na službenim utakmicama. 

Članak 61.  

Ukoliko ekipa, trener, pomoćni trener i druge službene osobe naprave prekršaj koji podliježe 
stegovnoj odgovornosti, opunomoćenik utakmice i suci moraju predati pismeno izvješće najkasnije 
12 sati od završetka utakmice. 

Članak 62.  

62.1. Klub koji i pored mjera iz članka 24.3 na utakmici nastupi s igračicom koja nema pravo 
nastupa, ili utakmicu vodi nelicencirani trener, gubi utakmicu i ona se registrira u korist 
drugog kluba s 20: 0, s tim da ne dobiva i jedan bod za odigranu utakmicu.  

62.2. Klub koji iz neopravdanog razloga ne nastupi na utakmici gubi utakmicu sa 20 : 0, i ne 
dobiva bod za tu utakmicu, te mu se izriče novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kn. Klub 
koji neopravdano ne nastupi na utakmici snosi troškove organizacije neodigrane utakmice. 

62.3. Klub koji u jednoj natjecateljskoj sezoni izgubi dvije utakmice na način iz stavka 1. i 2. ovog 
članka, isključit će se iz tekućeg natjecanja. 
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62.4. Klub koji izbori sudjelovanje u Ligi za popunu Premijer ženke lige i odustane od 
sudjelovanja u ligi, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu 10.000,00 kuna. 

Članak 63.  

63.1. Klub čija ekipa samovoljno napusti igralište prije kraja utakmice, a ne vrati se na igralište na 
poziv prvog suca, isključit će se iz tekućeg natjecanja. 

63.2. Ukoliko je isključena ekipa kluba odigrala manje od polovice utakmica, svi rezultati koje je 
postigla poništavaju se i sve se utakmice registriraju rezultatom 20 : 0 za protivnika. 

63.3. Ukoliko je ekipa odigrala polovicu i više od polovice utakmica u natjecanju iz kojeg je 
isključena, te utakmice se registriraju postignutim rezultatima, dok se preostale utakmice 
do kraja natjecanja registriraju rezultatom 20 : 0, za protivnika i klub ne dobiva bodove za 
te utakmice. 

63.4. U slučaju da ne postoji niži stupanj natjecanja klub koji samovoljno napusti igralište prije 
kraja utakmice kaznit će se novčanom kaznom od  5.000,00 kuna, a odgovorna osoba kluba 
ili osoba koja je utvrđeno prouzročila napuštanje igrališta vremenskom kaznom ne 
obnašanja dužnosti od tri (3) mjeseca. 

Utakmica se registrira 20:0 za protivnika i klub ne dobiva bod za tu utakmicu. 

U ponovljenom slučaju primjenjuje se čl. 63.1. 

63.5. U slučaju isključenja ili odustajanja kluba iz tekućeg natjecanja, Upravni odbor Hrvatskog 
košarkaškog saveza donijet će odluku o popuni lige u idućoj natjecateljskoj sezoni imajući u 
vidu načela važećeg SUSTAVA natjecanja. 

Članak 64.  

O prekršajima predviđenim ovim Propozicijama kao i odredbama Stegovnika Hrvatskog košarkaškog 
saveza koje počine klubovi, igračice, treneri, službeni predstavnici klubova, suci, pomoćni suci i 
opunomoćenici na utakmici i u svezi prvenstvene utakmice, odluke u prvom stupnju donosi 
Povjerenik natjecanja. 

Članak 65.  

65.1. Na odluku Povjerenika natjecanja dopuštena je žalba Arbitraži Hrvatskog košarkaškog 
saveza i to u roku od 48 sati od prijema odluke. 

65.2. Uz žalbu se plaća pristojba od 3.000,00 kuna, a za žalbu službenih osoba (sudaca i 
opunomoćenika) 1.000,00 kuna. 

65.3. Žalba koja nije Arbitraži Hrvatskog košarkaškog saveza upućena 48 sati od dana prijema 
odluke, te žalba za koju nije uplaćena pristojba od 3.000,00 kuna odnosno 1.000,00 kuna, 
neće se uzimati u razmatranje. 

Članak 66.  

66.1. Arbitraža Hrvatskog košarkaškog saveza odlučuje na način propisan Pravilnikom o radu 
Arbitraže Hrvatskog košarkaškog saveza, a može žalbu usvojiti ili odbiti. 

66.2. Odluka se donosi u roku od 5 dana i ona je konačna. 
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66.3. Pristojba se vraća ako je žalitelj oslobođen odgovornosti. Djelomično usvajanje žalbe ne 
smatra se razlogom za povrat pristojbe. 

XII. FINANCIJSKE ODREDBE 
 

Članak 67.  

Klubovi Prve ženske lige snose troškove organizacije natjecanja kao i zajedničke troškove za 
djelatnost Hrvatskog košarkaškog saveza u smislu članka 15. i 18. Statuta Hrvatskog košarkaškog 
saveza. 

Članak 68.  

68.1. Klubovi su obvezni osigurati sredstva iz kojih se financira organizacija natjecanja. Visinu 
predujma i broj obroka za ukupne troškove određuje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog 
saveza usvajanjem PLANA TROŠKOVA natjecanja Prve ženske lige za sezonu 2022./23. 

Članak 69.  

69.1. Pristojbe za suđenje, putni troškovi sudaca i opunomoćenika, kao i dnevnice, isplaćuju se 
prije početka utakmice, a temeljem Odluke Upravnog odbora HKS, s tim da se plati porez i 
odgovarajući prirez. Klub  domaćin dužan je prije početka utakmice isplatiti sucima i 
opunomoćeniku utakmice pristojbe za utakmicu, prijevozne troškove dolaska na utakmicu i 
dnevnice prema važećim zakonskim propisima. 

69.2. Putni troškovi službenih osoba (sudaca i opunomoćenika) isplaćivat će se isključivo prema 
cijeni koštanja karte javnog prijevoznog sredstva, a u slučaju da suci idu na put osobnim 
automobilom (službene osobe iz istog grada imaju pravo na prijevoz osobnim automobilom 
i svi putuju zajedno jednim automobilom) prijevozni trošak u putnom nalogu obračunava se 
na bazi 2,00 kune po prijeđenom kilometru, dok će se dnevnice službenim osobama 
isplaćivati prema važećim zakonskim propisima. 

Članak 70.  

70.1. Naknadu za sudjelovanje u natjecanju klubovi su dužni uplatiti na IBAN Hrvatskog 
košarkaškog saveza broj: HR2123600001101220816 s naznakom "za ligu" po 
ispostavljenom računu prema dinamici koju utvrdi Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog 
saveza (PLANOM TROŠKOVA). 

70.2. Ako po završetku natjecanja klub ima nepodmirenih financijskih obveza spram Hrvatskog 
košarkaškog saveza, dužan je te obveze namiriti najkasnije do roka za podnošenje prijave 
za natjecanje u narednoj sezoni. 

70.3. Ako se radi o naplati dospjelih potraživanja koja se nisu uspjela naplatiti ni u roku iz stavka 
2. ovog članka, povjerenik natjecanja može klubu izreći mjeru suspenzije.  

Članak 71.  

Klub koji ne izvrši financijske obveze s naslova izrečenih kazni ne može nastupiti na sljedećim 
utakmicama prvenstva, gubi utakmice rezultatom 20:0 i ne dobiva bodove za te utakmice. 
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Članak 72.  

72.1. U slučaju da se financijske obveze ne uspiju naplatiti u tijeku prvenstva, Povjerenik 
natjecanja može donijeti odluku o privremenom isključenju kluba iz natjecanja (suspenzija) 
do naplate financijskih obveza. Ako suspendirani klub ne uplati financijske obveze iz odluke 
o suspenziji, ne može nastupiti na sljedećoj utakmici, nego je gubi rezultatom 20 : 0 i ne 
dobiva bod za tu utakmicu. Klub koji u jednoj natjecateljskoj sezoni izgubi dvije utakmice na 
način iz ovog stavka isključuje se iz tekućeg natjecanja. 

72.2. Protiv odluke o suspenziji klub ima pravo žalbe Arbitraži Hrvatskog košarkaškog saveza u 
roku od 24 sata od primitka odluke o suspenziji, uz plaćanje pristojbe u iznosu od 1.500,00 
kn. 

72.3. Žalba protiv odluke o suspenziji odgađa izvršenje odluke. 

72.4. Arbitraža rješava žalbu na odluku o suspenziji u roku od 5 dana po primitku žalbe. 

 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 73.  

Slučajeve koji nisu predviđeni ovim Propozicijama, Povjerenik natjecanja rješava na temelju 
Pravilnika o natjecanju i ostalih propisa Hrvatskog košarkaškog saveza. 

Članak 74.  

74.1. Izmjene i dopune ovih Propozicija donose se u postupku predviđenom za njihovo 
donošenje. 

74.2. Tumačenje ovih Propozicija daje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza. 

74.3. Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza na prijedlog Povjerenika natjecanja može 
donijeti hitnu izmjenu Propozicija natjecanja, a posebice u pogledu termina odigravanja 
utakmica. 

74.4. Službena E-mail adresa Povjerenstva za natjecanje Hrvatskog košarkaškog saveza je: 
liga.hks@hks-cbf.hr. 

Članak 75.  

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se u natjecateljskoj sezoni 
2022./23. 

 

U Zagrebu, 02. kolovoza  2022. 

Ur.broj:259/22-7k 

 Predsjednik 
 Hrvatskog košarkaškog saveza 
 Stojan Vranković, v.r. 
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