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Zagreb, 19. svibnja 2020. godine  
 
 
Na temelju članka 61. stavka 5. Zakona o sportu izmijenjenog Zakonom o dopunama Zakona o 
sportu, te točke 59. Statuta Hrvatskog kuglačkog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog kuglačkog saveza 
na svojoj 4. sjednici u 2020. godini održanoj 19. svibnja 2020. godine donio je slijedeću 
 
 

ODLUKU 
o natjecanjima u 2019/20. natjecateljskoj godini 

 
 

     Uzimajući u obzir prekid svih natjecanja Hrvatskog kuglačkog saveza koji je nastao 12. ožujka 
2020. zbog nastanka epidemije COVID-19, kao i trenutnu epidemiološku situaciju u Republici 
Hrvatskoj, a temeljem odluke Međunarodne kuglačke federacije (NBC) o međunarodnim 
natjecanjima i preporukama o natjecateljskoj sezoni te odluka Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu 
o uvjetima održavanja sportskih manifestacija u RH, kuglačka natjecanja u RH 2019./2020. godini 
imaju sljedeći status:  

 
1.      Ekipno prvenstvo RH u kuglanju za 2019./2020. godinu uvjetno se nastavlja za IV. stupanj 

natjecanja za žene i muškarce te za III. stupanj natjecanja samo za muškarce i to ukoliko se 
dobije dopuštenje nadležnih državnih tijela za nastavak sportskih natjecanja u zatvorenim 
prostorima nakon 01. lipnja 2020. godine. 
 

     Natjecanje bi počelo u tjednu od 13. lipnja 2020. godine i to u slijedećim terminima: 
 

• lige kojima su ostala 2 kola do kraja igraju kola u tjednu 13. i 20. lipnja 2020. godine 
 

• lige kojima je ostalo 4 kola do kraja igraju kola u tjednu 13., 20., 22. (kolo koje se igra 
22. lipnja uz dogovor klubova moguće je odigrati do 26. lipnja) i 27. lipnja 2020. 
godine.  

 

     Voditelji liga dužni su napraviti raspored utakmica tako da razmak između utakmica na 
istoj kuglani bude najmanje 1 sat te imaju ovlasti napraviti raspored utakmica i u drugom 
terminu od prijavljenog od strane domaće ekipe (prednost imaju utakmice višeg stupanj 
natjecanja), a eventualne zaostale utakmice potrebno je odigrati u prvom mogućem terminu. 
 

     Odluka iz ove točke je uvjetna te je vezana za odluku Nacionalnog stožera civilne zaštite 
o prestanku zabrana natjecanja u zatvorenim prostorima. Ukoliko se takva odluka donese do 
uključujući 01. lipnja i počinje važiti najkasnije 13. lipnja, prvenstvo RH će se nastaviti 
sukladno prvim trima stavkama ove odluke.  
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     Ukoliko Nacionalni stožer civilne zaštite odluku o prestanku zabrane natjecanja u 
zatvorenim prostorima donese nakon 01. lipnja i/ili neće biti dozvoljena natjecanja u 
zatvorenom prostoru prije ili na dan 13. lipnja 2020. godine, prvenstvo RH za 2019./2020. 
godinu proglašava se završenim i zaključuje sa stanjem utakmica odigranih zaključno s 08. 
ožujkom 2020. godine kao konačnim. 
 

2.      Završava se Ekipno prvenstvo RH za 2019./2020. godinu za 2. Hrvatsku kuglačku ligu 
sjever za žene i za sve lige II. stupnja natjecanja te se zaključuje sa stanjem utakmica 
odigranih zaključno s 08. ožujkom 2020. godine kao konačnim. Izuzetak su lige sa sedam 
klubova koje su se trebale igrati u dva dijela (3. HKLS-Bj i 4. HKLI-Pž) gdje se poništavaju 
dva odigrana kola drugog dijela prvenstva (playoff). Konačan poredak liga sa sedam klubova 
je onaj nakon odigranog kompletnog prvog dijela ekipnog prvenstva. 
 

3.      Doigravanje za popunu 1. HKL-žene između tri prvoplasirane ekipe u 2. HKL-žene (KK 
Endi-tekstilac, KK Siscia i ŽKK Ogulin) igrati će se umjesto Play-off načinom kvalifikacijskim 
turnirom i to dva nastupa na veći zbroj čunjeva, a poredak se određuje sukladno točci 4.3.3 
Sportskog pravilnika kuglanja na 9 čunjeva, a dvije najbolje plasirane ekipe kvalifikacijskog 
turnira imaju pravo nastupa u 1. HKL-Ž u sezoni 2020./2021. 
 

     Kvalifikacije će se održati u slijedećim terminima: 1. nastup 20. lipnja 2020. godine na 
Gradskoj kuglani u Otočcu i 2. nastup 21. lipnja 2020. godine u na kuglani Zaprešić u  
Zaprešiću, pri čemu klubovi snose trošak dolaska, a troškove kuglane i sudaca snosi HKS. 
Ukoliko se ne steknu uvjeti za odigravanje  kvalifikacija do 20. lipnja 2020. godine, tada će 
se iste održati u prvom mogućem vikendu. 
 

     Za provođenje kvalifikacija i propozicija istog zadužena je NK IO HKS-a zajedno s 
voditeljem liga IV. stupnja natjecanja 
 

4.      Natjecanje Ekipnog Kupa RH za sezonu 2019./2020. neće se nastaviti te se poništavaju 
do sada odigrane utakmice, a drugi predstavnik u NBC kupu biti će četvrto plasirana ekipa iz 
1. HKL - Ekipnog prvenstva RH za sezonu 2019./2020. 
 

5.      Prvenstvo RH za žene i muškarce u sprintu i tandemu za sezonu 2019./2020. neće se 
održati.  
 

     Prvenstvo RH za sezonu 2019./2020. u kategorijama podmladak i veterani održati će se 
u rujnu mjesecu 2020. godine i to prema dobnim kategorijama iz sezone 2019./2020. 
 

     U slučaju nastavka Ekipnog prvenstva RH iz točke 1. ove odluke prvenstvo parova RH za 
žene i muškarce igrat će se 27. i 28. lipnja 2020. godine, a u suprotnom prvenstvo parova 
RH za žene i muškarce za sezonu 2019./2020. neće se održati. 
 

6.      Za natjecateljsku sezonu 2020./2021. lige će se formirati sukladno Sustavu kuglačkih 
natjecanja u RH i Propozicijama Ekipnog prvenstva RH za 2019./2020. godinu prema poretku 
ekipa iz točke 1., 2. i 3. ove odluke.  
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7.      Donose se dopune Propozicija ekipnog prvenstva RH za sezonu 2019./2020. vezane za 

epidemiju COVID-19 te uvjetovane odlukama Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, a 
stupaju na snagu s danom donošenja. 
 

8.      Igračima na dvojnoj registraciji kojima je Ugovor o dvojnoj registraciji istekao između 01. 
travnja 2020. i 29. lipnja 2020., isti se produžuje do 30. lipnja 2020. godine kako bi mogli 
odigrati ligaška natjecanja za klub dvojne registracije.      
 

9.      Hrvatska bowling liga za sezonu 2019./2020. te preostala bowling natjecanja predviđena 
kalendarom natjecanja siječanj-srpanj 2020., nastaviti će se najranije 7 dana nakon odluke 
Nacionalnog Stožera civilne zaštite o prestanku zabrane sportskih natjecanja u zatvorenom, 
ali ne ranije od 13. lipnja. 
 

     Po donošenju odluke Nacionalnog Stožera civilne zaštite o prestanku zabrane sportskih 
natjecanja u zatvorenom, Natjecateljska komisija Bowling sekcije HKS-a zadužuje se da u 
što kraćem roku dogovori termine natjecanja sa bowling centrima te objavi izmijenjeni 
kalendar natjecanja siječanj-srpanj 2020. Natjecateljska komisija Bowling sekcije HKS-a, 
ovisno o trenutku donošenja odluke Nacionalnog Stožera civilne zaštite o prestanku zabrane 
sportskih natjecanja u zatvorenom, odlučiti će koliko i koja natjecanja predviđena kalendarom 
natjecanja siječanj-srpanj 2020. će biti održana prije ljetne pauze. Pri tome će prioritet imati 
završetak sezone HBL-a 2019./2020. 
 

      Ukoliko odluka o prestanku zabrane sportskih natjecanja u zatvorenom ne bude 
donesena do 19. lipnja, odnosno zabrana sportskih natjecanja prestane važiti kasnije od 28. 
lipnja, Hrvatska bowling liga za sezonu 2019./2020. proglasiti će se završenom, a plasman 
u istom natjecanju će biti proglašen na osnovu stanja na tablici od 08. ožujka. U tom slučaju 
Pojedinačni kup RH za muškarce će biti nastavljen, a ostala natjecanja predviđena 
kalendarom natjecanja siječanj-srpanj 2020., prebačena za jesenski dio sezone. 
 

Ova odluka sa svim sastavnim dijelovima stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 

    Predsjednik HKS-a 
 
 
Prof. dr. sc. Tonči Mikac 
 


