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PROPOZICIJE  KUPA  REGIJE  CENTAR 
ZA 2012. GODINU 

 
 

 

Propozicije 
 
Propozicije ovog natjecanja sukladne su propozijama ekipnog prvenstva (1. i 2. lige) u stavkama koje 

se tiču općih odredbi, organizacije natjecanja i odigravanja utakmica. Obavezu sudjelovanja imaju svi 
registrirani klubovi s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Klubovi mogu sudjelovati samo s 
jednom ekipom.  

 
Sudjelovanje je obavezno za sve klubove. Pravo nastupa imaju svi registrirani igrači s obavljenim 

športskim liječničkim pregledom koji nije stariji od šest (6) mjeseci. Dvojno registrirani igrači mogu 
igrati samo za prvoregistrirani klub. Klubovi za Kup moraju prijaviti istu kuglanu koju su prijavili i za 
ligaško natjecanje.  

 
U završnicu Kupa Hrvatske plasirat će se 3 muška i 2 ženska kluba. ŠKK Zagreb-Zaboky kao 

prošlogodišnji pobjednik Kupa RH ima direktni plasman i ne sudjeluju u ovom dijelu natjecanja. 
 
Sve ekipe biti će razvrstane u 3 skupine (kod muškaraca) i 2 skupine (kod žena). Skupine kod 

muškaraca broje 12 klubova i to u svakoj je po 1 prvoligaš, 4 drugoligaša, 4 trećeligaša i 3 regionalna 
ligaša. U pretkolu nastupaju regionalni ligaši, trećeligaši i po jedan drugoligaš. Kod žena u jednoj skupini 
će biti 1 prvoligaš i 2 drugoligaša, a u drugoj 2 prvoligaša. Domaćin je uvijek nižerangirana ekipa. U 
slučaju susreta ekipa iz istog ranga ekipnog natjecanja domaćin je prvoizvučena ekipa. 

 
Odigrava se samo jedna (1) utakmica od početka do kraja igranja po skupinama. Pobjednik ide 

u sljedeće kolo dok poraženi završava natjecanje. Pobjednici skupina ostvaruju plasman u završnicu 
Kupa Hrvatske (16 muških i 8 ženskih klubova). Kod rezultata 4:4 pobjednik je ekipa s više osvojenih 
setova. Kod rezultata 4:4 i 12:12 pobjednika odlučuje razigravanje (sudden victory) igrača zadnjeg bloka 
utakmice u kojem svaki igrač odigrava 3 hica u pune. 
 

 
Troškovi 

 
Nema kotizacije za ovo natjecanje. 
 
Troškove objekta snosi ekipa domaćina. 
 
Troškove suđenja uvećane za 15 kuna po klubu snose obje ekipe u istom omjeru. Cijena suđenja do 

1. i 2. kola Kupa je prema cjeniku za 3. HKL i RLZ, u 3. kolu Kupa prema cjeniku za 2. HKL dok je u 4. 
kolu Kupa prema cjeniku za 1. HKL. Suđenje se mora platiti prije utakmice na žiro račun ZKS-a. 

 



Žalbena pristojba iznosi 1000,00 kuna i uplaćuje se na žiro račun ZKS-a u roku od četrdesetosam 
(48) sati od odigravanja te se kopija uplatnice dostavlja uz žalbu. Žalbe za koje nije plaćena žalbena taksa 
neće se razmatrati. 

 
U slučaju odustajanja od natjecanja biti će određena mandatna kazna u visini mandatne kazne 

odustanka od ligaškog natjecanja za taj klub. 
 
 

Dodatak 
 
U slučaju bilo kakvih sporova koji nisu obuhvaćeni ovim propozicijama rješenje će donijeti 

Natjecateljska komisija ZKS-a i voditelj natjecanja vođeni športskim duhom, pravilima NBC-a i 
pravilima kuglanja HKS-a. 
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