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Zagreb, 08. siječnja 2021. godine              

 

Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, a temeljem produženja odluke Stožera 

civilne zaštite RH, a sukladno točci 12., stavku 7. Propozicija Ekipnog prvenstva RH za sezonu 

2020./2021. donose se slijedeće 
 

ODLUKE 
 

I. Nastavlja se prekid za sva kuglačka natjecanja i treninge za ekipe koje nastupaju u 1. B 

HKL i za ekipe koje nastupaju u III. i II. stupnju natjecanja (2. HKL, 3. HKL, 4. HKL, 

prvenstva regija i županija) do 31. siječnja 2021. godine.  

Okvirni nastavak Ekipnog prvenstva RH za 1. B HKL i lige III. i II. stupanja natjecanja biti će u 

tjednu od 22. do 28. veljače 2021. godine (neke zaostale utakmice i prije) i to pod uvjetom da 

najkasnije 01. veljače budu dozvoljeni treninzi. Novi okvirni kalendar natjecanja je prilog ovoj 

odluci, a novi raspored utakmica objavljen je na web stranici HKS-a. 

 

II. Ukoliko se mjere Stožera civilne zaštite o zabrani treninga i natjecanja produže nakon 31. 

siječnja 2021. godine donijet će se nova odluka o nastavku natjecanja iz točke I. 

 

III. Odgađaju se sva prvenstva RH (IV. stupanj) osim ekipnog prvenstva RH za seniore (1. HKL 

žene i muškarci i 1. HBL). Okvirni novi termini prvenstava objavljeni su u kalendaru natjecanja. 

 

IV. Klubovi najvišeg ranga natjecanja 1. HKL žene i muškarci i 1. HBL mogu nastavit s 

treninzima, a nastavak Ekipnog prvenstva RH za 1. HKL žene i muškarce je sukladno 

prethodnoj odluci 06. veljače 2021. godine. Raspored utakmica 1. HKL objavljen je na web 

stranici HKS-a. 

 

V. Izuzetak za klubove iz točke I. je da su dozvoljeni treninzi za kategorizirane sportaše (I., 

II., i III. kategorija) uz obavezno strogo pridržavanje svih uputa izdanih od strane HZJZ-a i 

HKS-a. 

 

Odluke stupaju na snagu počevši od 09. siječnja 2020. godine. 

 

 
 Glavni tajnik HKS-a           Predsjednik HKS-a 

 

       Zoran Jagić       Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
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