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Zagreb, 28. travnja 2021. godine  
        

        ŽKS I ZKS 
        KUGLAČKIM I BOWLING KLUBOVIMA 
 

PREDMET:  Odluke sa 3. sjednice IO HKS-a u 2021. godini 
 

Izvršni odbor HKS-a na svojoj 3. sjednici održanoj 28. travnja 2021. godine donio je slijedeće odluke:  
 

1. Usvojen je prijedlog odluka o Ekipnom prvenstvu RH i izmjeni sustava natjecanja za sezonu 2020./2021. 

te se isti daje na usvajanje Skupštini HKS-a (nakon usvajanja od strane Skupštine odluke ćemo objaviti). 

2. Ekipni kup RH održati će se ako natjecanja za sve klubove budu dozvoljena do 05. lipnja 2021. godine i 

to na slijedeći način: 

I. Kup RH obavezan je samo za klubove 1. HKL., a regije svoje predstavnike u kupu RH moraju dati do 

17. lipnja 2021. godine. Ako regija do 17. lipnja 2021. godine ne dostavi predstavnika regije u kupu 

RH protivnik koji igra protiv predstavnika te regije biti će slobodan u osmini finala kupa. 

II. Završnica kupa igrat će se u slijedećim terminima: 

• Osmina finala – 19. i 20. lipnja 2021. godine 

• Četvrtfinale – 22. lipnja 2021. godine 

• Final four kupa RH – 03. i 04. srpnja 2021. godine ako će se igrati Final four lige prvaka ili 26. i 

27. lipnja 2021. godine ako se neće igrati Final four lige prvaka.  

III. Izvlačenje parova završnice kupa neće biti sukladno pravilniku za održavanje državnih prvenstava 

već će se sprovesti na slijedeći način: 

• 10. lipnja 2021. godine održat će se izvlačenje parova osmine finala kupa, kod predstavnika 

regija umjesto imena kluba pisati će naziv regije te će se klub upisat nakon prijave regija, regije 

koje daju 2 predstavnika moraju natjecanje regije napraviti u 2 grupe (grupa A i grupa B) te nam 

dostaviti iste prije izvlačenja, 

• Parovi četvrtfinala i polufinala biti će izvučeni odmah nakon izvlačenja osmine finala (npr.: 

pobjednik B – pobjednik D). 

Ako natjecanja ne budu dozvoljena do 05. lipnja 2021. godine Ekipni kup RH neće se igrati, a predstavnik 

u NBC pokalu biti će četvrto plasirane ekipe iz 1. HKL 

3. Preostala prvenstva RH za sezonu 2020./2021. za seniore neće se održati, a za mlađe dobne kategorije 
U14, U18, U23 i podmladak planiraju se održati kada se dozvole natjecanja. Termini tih natjecanja biti će 
određeni kada prestane zabrana natjecanja (moguće je da će se neka natjecanja igrati i u 9. mjesecu). 

 

4. Donijeta je odluka da se samo za iduću sezonu 2021./2022. smanjuje članarina za Ekipno prvenstvo za 

lige III. i II. stupnja natjecanja. Članarina za lige II. stupnja natjecanja (3. i 4. HKL)  iznositi će 300,00 kuna, 

a za lige III. stupnja (2. HKL) natjecanja iznositi će 400,00 kn.  

5. Redovni prijelazni rok za 2021. godinu započeti će 05. srpnja 2021. godine, a završiti će 14. srpnja 2021. 

godine u 23:59 sati te se provodi prema važećem pravilniku o Registraciji. 
 

          Glavni tajnik HKS-a 

 

                Zoran Jagić 
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