
 

KOŠARKAŠKI SAVEZ 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

POVJERENSTVO NATJECANJA  
2. MUŠKE LIGE SJEVER 

 

 

 

 

 

 

 
 PROTOKOL ALL STARS SUSRETA 

ZA NATJECATELJSKU 
SEZONU 2018./'19. 

 

 

 

 

 

22.rujan, 2018. godine 

 



 

Protokol ALL STARS susreta 2018./'19. Košarkaški savez Koprivničko-križevačke 
županije 

1 

 

 

Temeljem Odluke UO HKS-a broj 213/18-1 od 13.08.2018. godine i Odluke o 
nadopuni Odluke broj 176/18-3 od 05.07.2018. godine o imenovanju 
Povjerenstva za natjecanje HKS-a za natjecateljsku sezonu 2018./2019., a 
sukladno Propozicijama natjecanja prvenstva Hrvatske za klubove drugih 
muških liga broj 176/18-8d od 05.07.2018. godine,te na temelju članka 
42.Statuta Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije, a kao 
Povjerenik natjecanja sukladno Plenumu klubova održanog 22.09.2018. godine 
u Koprivnici donosim Odluku: 

 

 

PROTOKOL NATJECANJA ALL STARS 

SUSRETA 2. MUŠKA LIGA SJEVER 

ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2018./'19. 
 

Članak 1 
 

Na kraju ligaškog dijela natjecanja, nakon 18.kola odigrati će se ALL STARS 

susret  ekipa 2. Muške lige regije Sjever. 

Članak 2 

 

Temeljem kalendara natjecanja susret je planiran u dane vikenda 

06./07.04.2019. godine. 

 

Članak 3 

 

Domaćin susreta će odrediti Povjerenstvo natjecanja sukladno pristiglim 

prijavama u kojima se svaka ekipa ima mogućnost prijaviti, s time da 

prvoplasirana ekipa ima prednost pri odabiru domaćinstva.   

 

Članak 4 

 

Utakmica se organizira između dviju selekcija Lige. 

 

Članak 5 

 

NEPARNA selekcija koju čine igrači ekipa koje su osvojile 1.,3.,5.,7. i 9. mjesto 

u natjecateljskoj sezoni. 
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Članak 6 

 

PARNA selekcija koju čine igrači ekipa koje su osvojile 2.,4.,6.,8. i 10.  mjesto u 

natjecateljskoj sezoni. 

 

 

 

 

Članak 7 

 

Voditelj NEPARNE selekcije je trener prvoplasirane ekipe, a njegov pomoćnik je 

trener trećeplasirane ekipe uz uvjet posjedovanja valjane trenerske licence. 

 

Članak 8 

 

Voditelj PARNE selekcije je trener drugoplasirane ekipe, a njegov pomoćnik je 

trener četvrtoplasirane ekipe uz uvjet posjedovanja valjane trenerske licence. 

 

Članak 9 

 

NEPARNA selekcija nastupa u opremi SVJETLIJE boje, u dresovima svoje ekipe. 

 

Članak 10 

 

PARNA selekcija nastupa u opremi TAMNIJE boje, u dresovima svoje ekipe. 

 

Članak 11 

 

Svaka ekipa broji  ukupno 12 igrača. 

 

Članak 12 

 

Odabir igrača u selekcije vrše treneri svakog kluba u natjecanju. Svaki trener  iz 

sastava svoga kluba određuje igrače, PO TRI IGRAČA DAJU EKIPE OD 1. DO 

4. MJESTA, A PREOSTALE EKIPE PO DVA IGRAČA.   

 

Članak 13 

 

Povjerenik natjecanja izrađuje popis igrača i dostavlja svim ekipama 7 dana 

prije određenog datuma odigravanja ALL STARS susreta. 
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Članak 14 

 

Domaćin susreta osigurava dvoranski prostor i sve resurse sukladno 

Propozicijama natjecanja (dvorana, liječnička služba, redari, osiguranje, brisači 

poda….) 

 

 

Članak 15 

 

Domaćin susreta osigurava osobu za vođenje službene statistike i službenog 

najavljivača (voditelja utakmice). 

 

Članak 16 

 

Županijska Udruga sudaca osigurava pomoćne suce. 

 

Članak 17 

 

Povjerenik za suce određuje opunomoćenika utakmice i tri suca. 

 

Članak 18 

 

Košarkaški savez Koprivničko križevačke županije osigurava prigodne majice za 

sve igrače i voditelje selekcija. 

 

Članak 19 

 

Prije početka susreta (6 minuta) dodjeljuju se pehari za prve tr i ekipe u 

natjecanju, te plakete za najboljeg igrača i najboljeg strijelca Lige, što 

osigurava Košarkaški savez Koprivničko križevačke županije 

 

Članak 20 

 

Službenog fotografa i službenog snimatelja osigurava Košarkaški savez 

Koprivničko križevačke županije. 

 

Članak 21 

 

Utakmica traje 4x12 minuta, a sve ostalo je sukladno Pravilima košarkaške igre. 
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Članak 22 

 

Prvi period (četvrtina) ne dozvoljava se izmjena igrača (osim u slučaju 

povrede). 

 

 

 

 

Članak 23 

Drugi period (četvrtina) ne dozvoljava se izmjena igrača (osim u slučaju 

povrede), a petorku čine igrači koji nisu nastupili u prvom periodu utakmice. 

Članak 24 
 
Treći period (četvrtina) dozvoljava se izmjena igrača osim dvojice igrača koji 

prvi puta izlaze na teren. 

Članak 25 
 

Četvrti period (četvrtina) dozvoljava se izmjena igrača, a igraju igrači po 

slobodnom izboru voditelja.  

Članak 26 

U poluvremenu utakmice organizirati će se natjecanje u šutiranju trica i 
zakucavanju. 

Članak 27 

U natjecanjima će nastupiti najviše 10 igrača, koji i ne moraju biti u sastavu 
selekcija. 

Članak 28 

PRAVILA ŠUTIRANJA TRICA: 

1. Vrijeme je 60 sekundi, 

2. Šutira se sa tri (dva kuta i čeona) pozicije, 

3. Sa svake pozicije šutira se po pet šuteva, 

4. Zadnji šut sa svake pozicije vrijedi dva poena (svi ostali po jedan), 

5. Igrač sa najviše poena postaje pobjednik, 

6. U slučaju istog broja poena dva ili više igrača, ponavlja se šutiranje istih, 

do najviše dva puta, nakon toga, ako je rezultat izjednačen, šutira se sa 

SAMO jedne pozicije 
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                                          Članak 29 

PRAVILA ZAKUCAVANJA: 

1. Svaki igrač ima dva pokušaja, 

2. Oba pokušaja se ocjenjuju, bez obzira na uspješnost postizanja poena, 

3. Pokušaj sa više poena će biti konkurentan, a manje uspješan izbrisan 

4. Ocjenjivački sud procjenjuje izvedbe ocjenama od 1 do 5, 

5. Pobjednik je igrač sa najviše poena, 

6. Ocjenjivački sud sastoji se od 3 člana 

 

  

 Članak 30 

Nakon svakog natjecanja dodjeljuje se plaketa koji osigurava Košarkaški savez 
Koprivničko križevačke županije. 

Članak 31 

Na kraju utakmice, temeljem statistike, proglašava se najbolji (MVP) igrač susreta. 

 Članak 32 

Ove Protokol stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuju se u 

natjecateljskoj sezoni 2018./'19.,te njegovo tumačenje daje povjerenstvo 
natjecanja 2.muške lige regije Sjever. 

 

U Koprivnici, 22. rujan 2018. 
 
 

  
POVJERENIK NATJECANJA 

Danijel Crnjak 
 




