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Na temelju članka 40. Statuta i članka 3. Pravilnika o natjecanju, Upravni odbor Hrvatskog 
košarkaškog saveza na 41. elektroničkoj sjednici održanoj 20. do 23. siječnja 2023., donio je 
Propozicije natjecanja Prvenstva RH u Mini košarci (U-11, U-9) za sezonu 2022./23. 

 

PROPOZICIJE NATJECANJA PRVENSTVA RH  

U MINI KOŠARCI (U-11,U-9) 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

 

Članak 1.  
1.1. Prvenstvo Republike Hrvatske u Mini košarci organizira se u dva stupnja natjecanja. 

Prvi stupanj se sastoji od pet regionalnih turnira (ISTOK, CENTAR, SJEVER, ZAPAD, 
JUG). Drugi stupanj natjecanja predstavlja završni turnir u Mini košarci. 

 
1.2. Prvi stupanj natjecanja 

Organizacija sustava natjecanja regionalnih turnira ovisi o broju prijavljenih ekipa. 
Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa regionalnih turnira ostvaruju pravo nastupa na 
završnom turniru u Mini košarci. Ako se na regionalni turnir prijavi jedna ili dvije ekipe, 
iste ostvaruju pravo nastupa na završnom turniru. 

 
1.3. Drugi stupanj natjecanja 

Završni turnir u Mini košarci organiziran je tako da pravo nastupa ostvaruju 
prvoplasirane i drugoplasirane ekipe s pet regionalnih turnira, ukupno 10 (deset) ekipa. 
Ako prvoplasirana ili drugoplasirana ekipa s pojedinog regionalnog turnira odustane od 
nastupa na završnom turniru, sljedeća ekipa po konačnom poretku iz istoimene regije 
ostvaruje pravo nastupa na završnom turniru. 
U slučaju da se na određenim regionalnim turnirima prijavi samo jedna ekipa ili nema 
prijava, završni turnir popunjava se iz regija s najvećim brojem prijavljenih ekipa prema 
ostvarenom plasmanu na regionalnom turniru.  

 

Članak 2.  
Utakmice Prvenstva Hrvatske u Mini košarci igraju se prema odredbama službenih pravila 
košarkaške igre FIBA-e uz dodatak sljedećih pravila i ograničenja: 

2.1.  Dimenzije igrališta  
• za kategoriju U-11 dopuštene su sljedeće dimenzije igrališta: 

28x15m 
26x14m 
24x13m 
22x12m 
20x11m 

• za kategoriju U-9 dopuštene su sljedeće dimenzije igrališta: 
26x14m 
24x13m 
22x12m 
20x11m 
18x10m 
16x9m 
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• udaljenost linije slobodnog bacanja od košarkaške ploče je 4m (metra) 
• linija 3 poena nije dozvoljena 

 
2.2. Visina obruča   

• U11 – 2.90m  
• U9   – 2.75m    

 
2.3. Veličina lopte  

• U11 – veličina 6  
• U9 –   veličina 5  

 
2.4. Ekipe  

• svaka ekipa može za pojedini turnir prijaviti minimalno 10, a maksimalno 14 
igrača/ica 

• svaka ekipa mora na svakoj utakmici nastupiti s minimalno 10, a maksimalno 14 
igrača/ica 
(U slučaju da ekipa na natjecanje dođe s manje od 10 igrača/ica, utakmice se      
vrednuju kao da su odigrane izvan konkurencije, a ekipa će se kazniti novčanim 
iznosom od 70,00 Eur 

• 5 igrača/ica + 2 zamjene mogu igrati u prvoj četvrtini 
• drugih 5 igrača/ica + druge 2 zamjene mogu igrati u drugoj četvrtini 
• svi igrači/ice mogu igrati u trećoj i četvrtoj četvrtini 
• u slučaju ozljede u prvoj ili drugoj četvrtini (ekipa s 10 igrača/ica), trener ekipe u 

kojoj se dogodila ozljeda izabire zamjenu, no zamjenski  igrač/ica ne smije nastupati 
u trećoj ili četvrtoj četvrtini  

• u slučaju da se ekipa sastoji od 11 (jedanaest) igrača/ica, ekipa može nastupati s 5 
igrača/ica + 1 zamjena u prvoj četvrtini i samo s 5 igrača/ica (bez zamjena) u 
drugoj ili obrnuto  

• pet minuta prije početka utakmice treneri moraju pomoćnim sucima predati popis 
igrača/ica za prve dvije četvrtine 

 
2.5.  Pravila igre  

• utakmica kategorije U-11 se igra 4x7minuta („čiste igre“) 
• utakmica kategorije U-9 se igra 4x5 minuta („čiste igre“) 
• odmor između prve i druge te treće i četvrte četvrtine traje 1 minutu 
• odmor između druge i treće četvrtine traje 5 minuta 
• ekipe imaju pravo na jednu minutu odmora u svakoj četvrtini (neiskorištena minuta 

odmora u jednoj četvrtini ne može se prenijeti u sljedeću četvrtinu) 
• koš iz igre vrijedi 2 poena, a uspješno izvedeno slobodno bacanje vrijedi 1 poen 
• pobjednik je ona ekipa koja po završetku zadnje četvrtine ostvari više poena 
• u slučaju izjednačenog rezultata nakon isteka vremena, igra se produžetak u 

trajanju od 3 minute 
• pravo igre tijekom produžetka imaju svi igrači unutar momčadi 
• ne primjenjuje se pravilo 3 (tri) sekunde 
• ne primjenjuje se pravilo 5 (pet) sekundi 
• ne primjenjuje se pravilo 8 (osam) sekundi 
• ne primjenjuje se pravilo stražnjeg polja 
• ne primjenjuje se pravilo 24 (dvadestčetiri) sekunde, sudac po vlastitoj procjeni 

proglašava pasivnu igru i kreće s odbrojavanjem 10 sekundi do kraja napada  
• prilikom izvođenja slobodnih bacanja dozvoljen je prijestup prilikom doskoka  
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2.6. Ograničenja vrste obrane  
• nije dozvoljena primjena vrste zonske obrane 

(KAZNA: opomena treneru, u slučaju ponavljanja dodjeljuje se tehnička pogreška 
treneru, u slučaju trećeg ponavljanja isključuje se trener iz nastavka utakmice) 

• nije dozvoljena primjena vrste zonskog pressinga 
(KAZNA: opomena treneru, u slučaju ponavljanja dodjeljuje se tehnička pogreška 
treneru, u slučaju trećeg ponavljanja isključuje se trener iz nastavka utakmice) 

• nije dozvoljena primjena blok igre u napadu na igraču s loptom 
(KAZNA: oduzimanje lopte, napad se dodjeljuje protivničkoj ekipi) 
 

NAPOMENA: Opunomoćenik natjecanja je odgovoran za provođenje pravila i ograničenja 
igre te ima puno pravo opomenuti i sankcionirati momčadi koje se ne pridržavaju 
pravila ili svojim neprimjerenim postupcima i ponašanjem nanose štetu HKS-u i 
promociji Mini košarke u Hrvatskoj. 

 
 

II. PRAVO NASTUPA 
 

Članak 3.  
 Pravo nastupanja po kategorijama imaju: 
 

• DJEČACI U-11 - Pravo nastupa imaju dječaci rođeni 2012. godine i mlađi 
 

• DJEVOJČICE U-11 – Pravo nastupa imaju djevojčice rođene 2012. godine i mlađe 
 

• DJEČACI/DJEVOJČICE U-9 - Pravo nastupa imaju dječaci i djevojčice rođeni/e 2014. 
godine i mlađi/e.  

Natjecanje u kategoriji U-9 za sezonu 2022./23. bit će organizirano kao jedinstveno 
natjecanje koje dozvoljava nastup ekipa koje čine ili samo dječaci ili samo djevojčice ili  ekipa 
koje čine zajednički dječaci i djevojčice.  

 
Tablica 4. Primjer prava nastupa po sezonama 
 

Natjecateljska sezona U-11 U-9 

2022/23 2012. i mlađi/e 2014. i mlađi/e 

2023/24 2013. i mlađi/e 2015. i mlađi/e 

 
Članak 4.  

Pravo nastupa u prvom stupnju Prvenstva Hrvatske za Mini košarku imaju igrači/ce koji se 
nalaze na prijavnoj listi kluba – obrazac Rp-26a, ovjerenoj od strane kluba i regionalnog 
povjerenika, a čija  se istovjetnost utvrđuje uvidom u digitalne iskaznice te imaju uvjerenje o 
zdravstvenoj sposobnosti. Registraciju i licenciranje igrača/ica vrši regionalni povjerenik. 

Pravo nastupa u drugom stupnju Prvenstva Hrvatske za Mini košarku imaju igrači/ce koji se 
nalaze na prijavnoj listi - obrazac Rp-26b, ovjerenoj od strane kluba, regionalnog povjerenika 
te povjerenika natjecanja HKS-a. 

Prilikom potvrde prijave ekipe od strane regionalnog povjerenika klubovi su dužni potvrditi 
istovjetnost igrača na prijavnoj listi kluba – obrazac Rp 26b, ovjerenoj od strane kluba, 
regionalnog povjerenika, povjerenika natjecanja HKS-a i uvidom u digitalne iskaznice te 
dostaviti potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, sliku igrača i pisanu suglasnost roditelja 
za sudjelovanjem u natjecanju. 
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Članak 5.  
Na utakmicama prvenstva u ekipi može nastupiti najmanje 10, a najviše 14 igrača/ica. Ako 
ekipa pristupi natjecanju s manje od 10 igrača/ica,  kaznit će se novčanom kaznom u iznosu 
od 70,00 Eur, a utakmica će se vrednovati kao da je odigrana izvan konkurencije. 
 
Ako se na utakmicama svih stupnjeva utvrdi da je klub u ekipi prijavio, imao ili stavio 
igrača/icu starijeg godišta ili igrača/icu koji nisu po pravilima smjeli nastupati za tu ekipu, 
utakmica/e te ekipe će se vrednovati kao da su odigrane izvan konkurencije. U tom slučaju 
klub se kažnjava na način da u slijedećoj sezoni ne može nastupiti u navedenoj kategoriji u 
svim stupnjevima natjecanja. 
 
 

III. STUPNJEVI NATJECANJA 
 

PRVI STUPANJ NATJECANJA 
 

Članak 6.  
6.1. U prvom stupnju natjecanje se organizira na području nadležnih košarkaških saveza 

županija pojedine skupine: 
 

SKUPINA ISTOK pokriva područja sljedećih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-
srijemske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske 
 
SKUPINA SJEVER pokriva područja sljedećih županija: Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-
bilogorske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske.  
 
SKUPINA CENTAR pokriva područja sljedećih županija: Sisačko-moslavačke, Karlovačke, 
Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Grada Zagreba. 
 
SKUPINA ZAPAD pokriva područja sljedećih županija: Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-
senjske. 
 
SKUPINA JUG pokriva područja sljedećih županija: Dubrovačko-neretvanske, Zadarske, 
Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske.    
 
6.2. Sustav natjecanja u prvom stupnju ovisi o broju prijavljenih momčadi/ekipa. Predlažu 

ga Povjerenici pojedinih regija, a isti postaje važeći nakon odobrenja od strane 
Povjerenika za natjecanje HKS-a. 

 
6.3. Povjerenici natjecanja u prvom stupnju dužni su dostavljati priopćenja za održani 

regionalni turnir Povjereniku HKS-a. 
 
6.4. Prvenstva u prvom stupnju natjecanja po regijama, moraju za pojedinu dobnu 

kategoriju završiti najkasnije 35 dana (5 tjedana) prije odigravanja završnog turnira  u 
Mini košarci. 

 
6.5. Klubovi čija je namjera sudjelovati na regionalnim turnirima prijavljuju se direktno 

organizatoru natjecanja. 
 
 
 
 



-5- 

Propozicije natjecanja Prvenstva RH u Mini košarci 

Siječanj 2023. 
 

DRUGI STUPANJ NATJECANJA  
 

Članak 7.  
7.1. Završni turnir Prvenstva Hrvatske u Mini košarci traje 3 (tri) dana. 
 
7.2. Ekipe koje sudjeluju na završnom turniru u Mini košarci bit će razvrstane u dvije (2) 

skupine po pet (5) ekipa. 
 

 
Članak 8.  

8.1. Drugi stupanj natjecanja po skupinama igra se po načelu, svaka ekipa sa svakom 
ekipom. 

 
 
Tablica 5. Primjer rezultata nakon grupne faze natjecanja 
 

SKUPINA A SKUPINA B 

A1 B1 

A2 B2 

A3 B3 

A4 B4 

A5 B5 

 
8.2. Nakon razigravanja po skupinama, slijedi razigravanje za konačan poredak prema 

primjeru prikazanom u tablici 6. 
 
Tablica 6. Primjer razigravanja za poredak 
 

Utakmica za 9. mjesto A5 – B5 

Utakmica za 7. mjesto A4 – B4 

Utakmica za 5. mjesto A3 – B3 

 

Polufinale A1 – B2 / B1 – A2 

Utakmica za 3. mjesto Poraženi (A1 – B2 / B1 – A2) 

Utakmica za 1. mjesto Pobjednici (A1 – B2 / B1 – A2) 

 
8.3. Natjecateljski brojevi ekipa određuju se ždrijebom uz primjenu Bergerovih tablica.  
 
8.4. Ždrijebanje se obavlja u prostorijama Hrvatskog košarkaškog saveza i u nadležnosti je 

Povjerenstva za natjecanje (u daljnjem tekstu: Povjerenika) Hrvatskog košarkaškog 
saveza. 

 
Članak 9.  

9.1. Za nastup u drugom stupnju natjecanja, klubovi  svoju prijavu za natjecanje 
dostavljaju Povjereniku natjecanja Hrvatskog košarkaškog saveza 21 dan prije početka 
natjecanja. 

 
9.2. Ekipe na obrascu HKS-a – Rp 26 prijavljuju povjereniku natjecanja HKS-a najviše 14 

igrača/ica s obavljenim liječničkim pregledom, 21 dan prije početka završnog turnira u 
Mini košarci. Prijavu je prije slanja HKS-u potrebno ovjeriti kod povjerenika regionalnog 
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turnira koji svojim potpisom i pečatom potvrđuje da igrač/ica nije nastupala za neku 
drugu ekipu u tekućoj natjecateljskoj sezoni. 

 
Članak 10.  

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, opunomoćenika Hrvatskog košarkaškog saveza, 

liječnike, moderatore regionalnih turnira i završnog turnira 
• stegovne odredbe za prekršitelje Propozicija 

 
 

IV. ORGANIZIRANJE REGIONALNOG I ZAVRŠNOG TURNIRA 
PRVENSTVA HRVATSKE U MINI KOŠARCI 

 
 

Članak 11.  
11.1. Organiziranje regionalnog i završnog turnira Prvenstva Hrvatske u Mini košarci 

povjerava se jednom od sudionika koji ponudi najpovoljnije uvjete. Organiziranje se 
može povjeriti i drugim subjektima koji temeljem natječaja ponude povoljnije uvjete. 

 
11.2. Natječaj objavljuje Ured Hrvatskog košarkaškog saveza. Umjesto natječaja Ured može 

odlučiti ne raspisivati natječaj nego samostalno preuzeti organizaciju.  
 

Članak 12.  
12.1. Zainteresirani subjekt dužan je podnijeti ponudu s detaljnim podacima o uvjetima 

organiziranja regionalnog turnira Uredu Hrvatskog košarkaškog saveza, unutar koje 
je naveden i prijedlog termina održavanja natjecanja, najkasnije 15 dana prije 
predloženog termina održavanja.   

 
12.2. Zainteresirani subjekt dužan je podnijeti ponudu s detaljnim podacima o uvjetima 

organiziranja završnog turnira Uredu Hrvatskog košarkaškog saveza najkasnije 28 
dana prije početka natjecanja.  

 
12.3. Datum održavanja završnog turnira prvenstva Hrvatske u Mini košarci određuje Ured 

Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 

Članak 13.  
13.1. Za potrebe održavanja regionalnog turnira organizator je dužan osigurati: 

• dvoranu s minimalno 2 (dva) košarkaška terena koji odgovaraju tehničkim 
normativima propisanim za natjecanje U-11 i U-9 

• izdavanje priopćenja za sve sudionike natjecanja i Hrvatski košarkaški savez 
• sudjelovanje dežurnog liječnika u dvorani ili dvoranama gdje se održavaju 

utakmice 
• sudjelovanje sudaca, pomoćnih sudaca i opunomoćenika natjecanja po 

natjecateljskom terenu  
• fotografiranje natjecanja 
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13.2. Za potrebe održavanja završnog turnira organizator je dužan osigurati: 
• dvoranu s minimalno 2 (dva) košarkaška terena koji odgovaraju tehničkim 

normativima propisanim za natjecanje U-11 i U-9 
• ponuditi cijenu smještaja i ishrane za sve sudionike na bazi punog pansiona 

hostela ili hotela s 3 zvjezdice 
• izdavanje priopćenja za sve sudionike natjecanja i Hrvatski košarkaški savez 
• sudjelovanje dežurnog liječnika u dvorani ili dvoranama gdje se održavaju sve 

utakmice 
• sudjelovanje sudaca, pomoćnih sudaca i opunomoćenika natjecanja po 

natjecateljskom terenu  
• fotografiranje natjecanja 
• snimanje izvještaja te dostavu video materijala s natjecanja 
• loco prijevoz od dvorane do hotela za sudionike ako je to potrebno 
• održavanje dodatnih sportskih natjecanja za sudionike (štafete, poligoni, 

elementarne igre) koje će biti određene od strane Ureda Hrvatskog košarkaškog 
saveza 

• sudjelovanje zaštitarske službe (2 zaštitara po košarkaškoj dvorani)  
 
13.3. O korištenju promidžbenog prostora, realizaciji promidžbenih poruka kao i podjeli 

marketinških prava na regionalnom i završnom turniru Prvenstva Hrvatske u Mini 
košarci, sporazumijevaju se Ured Hrvatskog košarkaškog saveza i organizator. 

 
 

V. RUKOVOĐENJE NATJECANJEM 
 

Članak 14.  
14.1. Organizacijom regionalnih turnira rukovode organizatori koji su izabrani putem 

natječaja i Povjerenici regionalnih natjecanja u suradnji s opunomoćenicima 
natjecanja. 

 

14.2. Organizacijom završnog turnira rukovode organizatori koji su izabrani putem natječaja 
te Povjerenik Hrvatskog košarkaškog saveza u suradnji s opunomoćenicima 
natjecanja.  

 
Članak 15.  

Povjerenik Hrvatskog košarkaškog saveza može pojedine nadležnosti u rukovođenju 
završnog turnira Hrvatske prenijeti na opunomoćenike te druge djelatnike Hrvatskog 
košarkaškog saveza. 
 

Članak 16.  
Na završnom turniru Prvenstva Hrvatske u Mini košarci opunomoćenik Hrvatskog 
košarkaškog saveza na sastanku prvog dana turnira utvrđuje liste ekipa, pregledava 
registracijske iskaznice te obavlja ostale dužnosti u skladu s Propozicijama natjecanja. 
 
Opunomoćenici završnog turnira dužni su po završetku istog poslati Povjereniku HKS-a 
priopćenja s turnira te izvješće o odigranom turniru. 
 
 
 
 
 



-8- 

Propozicije natjecanja Prvenstva RH u Mini košarci 

Siječanj 2023. 
 

VI. TROŠKOVI NATJECANJA 
 

Članak 17.  
17.1. Troškovi u Prvom stupnju natjecanja dijele se na sljedeći način: 

• Hrvatski košarkaški savez snosi troškove organizacije utakmica, sudaca, 
opunomoćenika i pomoćnih sudaca 
 

• Hrvatski košarkaški savez snosi troškove najma dvorane 
• Hrvatski košarkaški savez snosi troškove liječnika 
• Hrvatski košarkaški savez snosi troškove fotografiranja natjecanja 
• gostujuće ekipe snose troškove dolaska na natjecanje i sve druge troškove nastale 

na putu 
 
17.2. Troškovi u Drugom stupnju natjecanja dijele se na sljedeći način: 

• Hrvatski košarkaški savez snosi troškove organizacije utakmica, sudaca, 
opunomoćenika i pomoćnih sudaca 

• Hrvatski košarkaški savez snosi troškove najma dvorane 
• Hrvatski košarkaški savez snosi troškove liječnika 
• Hrvatski košarkaški savez snosi troškove fotografiranja natjecanja 
• Hrvatski košarkaški savez snosi troškove izrade video materijala s natjecanja 
• Hrvatski košarkaški savez snosi troškove smještaja i prehrane klubova sudionika 

za: 14 igrača/ica, 2 člana stručnog stožera 
• organizator snosi troškove eventualnog loco prijevoza potrebnog za vrijeme 

održavanja natjecanja 
• gostujuće ekipe snose troškove dolaska na natjecanje i sve druge troškove nastale 

na putu 
• klubovi sudionici snose troškove zaštitarske službe. (Troškovi se dijele ravnomjerno 

na sve momčadi koje sudjeluju na Završnom turniru) 
Primjer: Ukupni troškovi u iznosu od 530,00 Eur dijele se na 10 momčadi te iznose 53,00 Eur 
po momčadi. 

 
17.3. Visine pristojbi sudaca, opunomoćenika i pomoćnih sudaca utvrđuje Upravni odbor 

Hrvatskog košarkaškog saveza. 
 
 

VII. OPUNOMOĆENICI, SUCI, POMOĆNI SUCI 
 

Članak 18.  
18.1. U Prvom stupnju natjecanja suce određuju regionalni povjerenici za službene osobe. 
 
18.2. Suce za završni turnir Prvenstva Hrvatske u Mini košarci određuje Povjerenik za 

službene osobe mlađih dobnih kategorija kojeg imenuje Upravni odbor Hrvatskog 
košarkaškog saveza. 

 
18.3. Pomoćne suce određuje Udruga sudaca nadležnog županijskog košarkaškog saveza. 
 
18.4. Raspored sudaca za pojedine utakmice određuje opunomoćenik Hrvatskog 

košarkaškog saveza uz konzultaciju s Povjerenikom za službene osobe.  
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VIII.   STEGOVNE ODREDBE 
 

Članak 19.  
19.1. Klub čija prijavljena ekipa ne nastupi na jednoj utakmici regionalnog ili završnog 

turnira Prvenstva Hrvatske u Mini košarci ili ne pristupi odigravanju turnira, isključuje 
se iz daljnjeg natjecanja.   

 
19.2. Za sve prekršaje i kazne primjenjivat će se Stegovnik Hrvatskog košarkaškog saveza. 

 
 

IX. NAČIN BODOVANJA  I ODREĐIVANJE PORETKA 
 

Članak 20.  
Način bodovanja i određivanje poretka određuju se na temelju Službenih pravila košarkaške 
igre te članka 1. ovih propozicija. 
 
 

X. ŽALBE 
 

Članak 21.  
21.1. Žalbe na utakmice se ulažu opunomoćeniku natjecanja.  
  
21.2. Obrazloženje žalbe, zajedno s pristojbom od 35 Eur u gotovini, podnosi se 

opunomoćeniku neposredno nakon završetka utakmice. 
 
21.3. Odluka o žalbi donosi se u roku od 2 sata od završetka utakmice. 
 

Članak 22.  
22.1. Na odluku opunomoćenika može se uložiti žalba Odboru za žalbe turnira u daljnjem 

roku od 2 sata i uplatu nove pristojbe od 70 Eur u gotovom. Odluka Odbora je 
konačna. 

 
22.2. Odbor za žalbe se sastoji od tri člana od kojih je predsjednik predstavnik Hrvatskog 

košarkaškog saveza ili predstavnik organizatora, a dva člana su predstavnici dva kluba 
na turniru koji nisu uključeni u predmetnu žalbu. 

 
22.3. Odluka Odbora donosi se  u roku od 2 sata. 
 
22.4. Ako se žalba usvoji žalitelju se vraća uplaćena pristojba. 

 
Članak 23.  

23.1. Utakmica na koju nije uložena žalba, registrira se postignutim rezultatom. 
 
23.2. Registraciju obavlja opunomoćenik Hrvatskog košarkaškog saveza.  
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XI. ODLIČJA I NAGRADE 
 

Članak 24.  

24.1. Prvoplasiranoj, drugoplasiranoj, trećeplasiranoj i četvrtoplasiranoj ekipi regionalnih 
turnira i završnog turnira Prvenstva Hrvatske u Mini košarci organizator dodjeljuje 
pehar u trajno vlasništvo. 

 
24.2. Igrači i treneri prvoplasirane ekipe nagrađuju se zlatnim medaljama Hrvatskog 

košarkaškog saveza.  
 
24.3. Igrači i treneri drugoplasirane ekipe nagrađuju se srebrnim medaljama Hrvatskog 

košarkaškog saveza.  
 
24.4. Igrači i treneri trećeplasirane ekipe nagrađuju se brončanim medaljama Hrvatskog 

košarkaškog saveza. 
24.5. Igrači i treneri četvrtoplasirane ekipe nagrađuju se brončanim medaljama Hrvatskog 

košarkaškog saveza 
 
24.6. Hrvatski košarkaški savez ili organizator mogu nagraditi ostale sudionike te pojedince 

prigodnim poklonima. 
 
 

XII. TEHNIČKI NORMATIVI 
 

 

Članak 25.  

25.1. Dvorane u kojima se odigravaju utakmice natjecanja moraju udovoljavati odredbama 
Propozicija natjecanja za Mini košarku. 

 
25.2. Organizator je dužan osigurati razglasni uređaj na završnom turniru Prvenstva 

Hrvatske u Mini košarci. 
 
 

XIII. SVEČANOST OTVORENJA I ZATVARANJA ZAVRŠNOG 
TURNIRA 

 

Članak 26.  

Završni turnir prvenstva Hrvatske u Mini košarci počinje svečanim mimohodom sudionika, 
pozdravnim govorom predstavnika Hrvatskog košarkaškog saveza i predstavnika 
organizatora, te intoniranjem državne himne i isticanjem zastave Republike Hrvatske. Ekipe 
mimohodom napuštaju igralište. 
 

Članak 27.  

Svaka utakmica počinje međusobnim pozdravljanjem ekipa. 
 

Članak 28.  
28.1. Završetak prvenstva obilježava se svečanim proglašenjem pobjednika - prvaka 

Republike Hrvatske, podjelom nagrada i medalja, intoniranjem državne himne te 
svečanim zatvaranjem. 
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28.2. Medalje ispred HKS-a dodjeljuje predstavnik HKS-a, a pehar za osvojeno 1. do 4.  
mjesto dodjeljuje predstavnik organizatora. 

 
 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 29.  
U provođenju natjecanja, povjerenici natjecanja i povjerenici za službene osobe pridržavaju 
se odredbi ovih Propozicija, Pravilnika o natjecanju Hrvatskog košarkaškog saveza te 
Službenih pravila košarkaške igre. 
 

Članak 30.  
Tumačenje ovih Propozicija daje Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza.  
 

Članak 31.  
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja. 
 
 
 
Zagreb, 23. siječnja 2023. 
Broj:35/23-2 

 Predsjednik  
   Hrvatskog košarkaškog savez 
   Nikola Rukavina,v.r. 


