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PROPOZICIJE KUPA REGIJE CENTAR
ZA 2018. GODINU

Propozicije
Propozicije ovog natjecanja sukladne su propozijama ekipnog prvenstva u stavkama koje se tiču
općih odredbi, organizacije natjecanja i odigravanja utakmica uz razliku da klub domaćin prvi prijavljuje
ekipu, a gost ima pravo uvida nakon čega sastavlja svoju prijavu ekipe. Sudjelovati mogu klubovi s
područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Klubovi mogu sudjelovati samo s jednom ekipom.
Prema članku 4.1. Pravilnika za održavanje kuglačkih državnih prvenstava sudjelovanje je
obavezno za sve klubove 1. HKL, 1B HKL i 2. HKL-Centar i Sjever, dok se klubovi 3. HKLCentar mogu prijaviti ukoliko žele nastupati. Rok za prijavu je četvrtak 7.12.2017. 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.
U završnicu Kupa Hrvatske plasirat će se svi muški i svi ženski prvoligaški klubovi te po 1
muški i ženski klub iz Kupa regije Centar.
Domaćin je uvijek nižerangirana ekipa. U slučaju susreta ekipa iz istog ranga ekipnog natjecanja
domaćin je ekipa koja je izvukla niži startni broj. Utakmica 4. kola igra se na neutralnoj kuglani.
Odigrava se samo jedna (1) utakmica od početka do kraja igranja po skupinama. Pobjednik ide
u sljedeće kolo dok poraženi završava natjecanje. Pobjednici Kupa regije Centar ostvaruju plasman u
završnicu Kupa Hrvatske (16 muških i 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. Svi igrači istovremeno bacaju hice u
SV.

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, 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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