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 Zagrebački kuglački savez 
Savska cesta 137 
10 000 Zagreb 

 Predmet: Odgovor na dopis ZKS-a broj 40 
 
Poštovani, 
 Temeljem Vaših primjedbi poslanih na adresu HKS-a proslijeđujemo Vam odgovore kako slijedi: 
 1. Raspis za ekipno prvenstvo RH za 2016./2017. godinu od 24. lipnja 2016. godine 
 a. Vezano za Vođenje liga, a zbog ujednačenog vođenja liga i značajnog smanjenja troškova 

Klubovima kroz kotizacije (vidljivo iz raspisa Regijama), IO HKS-a donio je sukladno točci III.1.1. Sustava natjecanja u RH odluka da sve lige koje su u Sustavu natjecanja vodi 
kancelarija HKS-a. Za niže razine natjecanja to nije možda dovoljno jasno naglašeno u Sustavu natjecanja RH, ali je nesumnjivo da Regije mogu samo predlagati, ali potvrda i odluka o voditeljima liga je prema Sustavu natjecanja u ingerenciji Izvršnog odbora HKS-a, 
pa tako i u Vašem slučaju. 
 b. Odigravanje utakmica III. stupnja natjecanja - ukoliko klubovi imaju obrazloženje zbog čega ne mogu igrati nedjeljom, odobriti će im se na pisani zahtjev igranje utakmica i subotom. 

 2. Kalendar natjecanja HKS-a za 2016./2017. godinu 
 Kalendar natjecanja je donijet u predviđenim rokovima, konačan je u pogledu međunarodnih 
nastupa te natjecanja na državnom nivou i ligaških nastupa u 1. HKL i 1B. HKL te će se koristiti u terminima predviđenim za određivanje domaćinstava natjecanja na državnom nivou za cijelu narednu sezonu, a vezano za niže stupnjeve natjecanja daje se okvir trajanja natjecanja za 
slučajeve liga s 8, 10 i 12 klubova. Taj dio kalendara nije fiksiran i završno će se nakom određivanja konačnog sastava pojedinih liga u dogovoru s klubovima prilikom određivanja startnih 
brojeva i utvrđivanja parova odigravanja utakmica. Pri tom će se definirati početak, pauze i završetak svake od liga ponaosob u skladu sa većinskim željama klubova jer za to u Kalendaru postoji termina 
 U kalendaru su predviđena dva termina slobodna za odigravanje seniorskog prvenstva RH pojedinačno. Termin 21. – 27. 11. 2016. je oslobođen od lige (u kalendaru je 26. 11. samo kolo 1.B 
HKL što će biti pomaknuto na 10.12.2016.). Za prvenstvo parova regije predviđeni je termin od 06. do 12. veljače 2016. godine. 
 Klubovi koji igraju PH nedjeljom sukladno propozicijama koje će biti donijete prije početka 
natjecanja, pravovremeno će morati dati zahtjeva za odigravanje utakmice u ranijem terminu, te će argumentirani i dogovoreni zahtjevi biti odobreni i igrači će moći nastupiti na PH. 
 S poštovanjem, 
                  Glavni tajnik HKS-a 
 Boris Mezak, dipl. ing. 


