HRVATSKI ODBOJKAŠKI
SAVEZ

PROPISNIK
PRVENSTVA HRVATSKE ZA
MLAĐE KADETKINJE I MLAĐE KADETE
NATJECATELJSKA SEZONA 2019./2020.

Z a g r e b, 19. kolovoz 2020.
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Na temelju članka 31. Statuta Hrvatskog odbojkaškog saveza, Upravni odbor
Hrvatskog odbojkaškog saveza na sjednici održanoj 19. kolovoz 2020. donio je

PROPISNIK
PRVENSTVA HRVATSKE ZA
MLAĐE KADETKINJE I MLAĐE KADETE
NATJECATELJSKA SEZONA 2019./2020.
Članak 1.
Prvenstvo Hrvatske za mlađe kadetkinje i mlađe kadete održat će se od 25. do 27.
rujna 2020. godine u Zadru. Utakmice počinju 25.rujna 2020 u jutarnjim satima, a
završavaju 27.rujna 2020. u poslijepodnevnim satima.
Članak 2.
Za tehničku organizaciju prvenstva Hrvatske za malu odbojku odgovorni su:
- Kordinator za natjecanja Hrvatskog odbojkaškog saveza
- Predstavnik suorganizatora OK Zadar
- Delegat - Hrvatskog odbojkaškog saveza
- Tehnički koordinator natjecanja Hrvatskog odbojkaškog saveza
Članak 3.
Za organizaciju utakmica, pravo nastupa i sve ostalo vezano za Prvenstvo Hrvatske za
mlađe kadetkinje i mlađe kadete vrijede sva Pravila koja propisuje Propisnik i Pravilnik
natjecanja Hrvatskog odbojkaškog saveza.
Članak 4.
Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog odbojkaškog saveza na prvenstvu Hrvatske za
mlađe kadetkinje i mlađe kadete pravo nastupa imaju svi klubovi koji se prijave na
natjecanje.
Članak 5.
Pravo nastupa imaju igrači-ce : mlađe kadetkinje rođene 2005. i mlađe, odnosno mlađi
kadeti rođeni 2005. i mlađi. registrirani u ljetnom prijelaznom roku koji završava
18.9.2020. Uz registracijsku iskaznicu igrači-ce moraju imati osobnu iskaznicu,
putovnicu ili domovnicu, radi dokazivanja dobi. U zapisniku za vrijeme utakmice može
biti prijavljeno 12 igračica i 3 osobe iz stručnog stožera ( trener, pomoćni trener, med.
osoblje )koje posjeduju pravovaljane licence od strane HOS-a.
Ukupan broj igračica koje klub ima pravo prijaviti za natjecanje je 16 (slovima:
šesnaest).
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Članak 6.
Natjecanje se odvija liga i kup sustavom prema izvršenom ždrijebu. Ždrijeb će se
obaviti u prostorijama Hrvatskog odbojkaškog saveza nakon zaključenih prijava ekipa.
Utakmice se odigravaju na dva dobivena seta. Pobjeda rezultatom 2:0 ili 2:1 donosi 2
boda, a izgubljena utakmica rezultatom 2:0 ili 2:1 donosi 0 bodova.
Članak 7.
Plasman ekipa u liga sustavu dobiva se temeljem osvojenih bodova. Ukoliko se ekipe
izjednače u bodovima plasman ekipa odlučit će bolji količnik dobivenih i izgubljenih
setova, a ako su ekipe izjednačene u bodovima i u setovima, odlučit će bolji količnik
dobivenih i izgubljenih poena.
U slučaju da je i poen količnik isti gleda se međusobni susret, a ako je i to isto
plasman se određuje ždrijebom.
Članak 8.
Visina mreže za mlađe kadetkinje je 220 cm, odnosno 230 cm za mlađe kadete.
Članak 9.
Ekipe same osiguravaju lopte za zagrijavanje, a organizator će osigurati lopte za
igru. Službena lopta za igru je : MIKASA – V200W
Članak 11.
Prvenstvo će se odigrati u Zadru u SD Krešimir Ćosić i SD Mocire.
Svi sudionici natjecanja dužni su se pridržavati COVID-19 mjera propisanih od strane
HOS-a i stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje su u tom trenutku na snazi
Članak 12.
-

Natjecanjem rukovodi Odbor za natjecanje u sastavu:
Kordinator za natjecanja Hrvatskog odbojkaškog saveza
Predstavnik suorganizatora OK Zadar
Delegat - Hrvatskog odbojkaškog saveza
Članak 13.
Žalba na utakmicu mora se predati predsjedniku Odbora za natjecanje, najkasnije
jedan sat nakon odigrane utakmice. Uz pisanu žalbu na utakmicu, klub koji se žali
obvezatan je uplatiti polog od 1.000,00 kn, predsjedniku Odbora za natjecanje. U
slučaju povoljnog rješenja žalbe, polog se vraća u iznosu od 700,00 kn.
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Članak 14.
Hrvatski odbojkaški savez dodjeljuje ekipama pehare i medalje za osvojena prva tri
mjesta te plakete za najbolje pojedince.
Članak 15.
Sve ekipe sudionice Prvenstva Hrvatske za mlađe kadetkinje i mlađe kadete
ravnomjerno snose troškove: dvoranskog prostora, sudačkih pristojbi, smještaja
službenih osoba, troškove pehara, medalja i plaketa za najbolje pojedince, izrada
biltena i ostalih troškova koji proizlaze iz organizacije kroz kotizaciju.
Visina kotizacije za natjecanje iznosi: 2.100,00kn
Sukladno ugovoru o sufinanciranju nacionalnih odbojkaških natjecanja između SDUŠ-a
i HOS-a a u skladu s odlukom UO HOS-a NS-1/20/24 od 19.kolovoza 2020., svi klubovi
koji se natječu na ovom natjecanju obuhvaćenim ovim propisnikom oslobođeni su
plaćanja kotizacije.
Članak 16.
Smještaj je osiguran u : Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7, 23000 Zadar
- cijena punog pansiona po osobi (1/2) je 240,00 kn - (1/1) je 290,00 kn plus
boravišna pristojba.
Kontakt osoba za smještaj : Maja Zubčić
Junior Sales Manager - Falkensteiner Hotels & Residences
Mob:
+385 91 220 6607
E-mail: maja.zubcic@falkensteiner.com
Ekipe koje sudjeluju na finalnom turniru obavezne su koristiti smještajni objekt
koji je osigurao organizator finalnog turnira Prvenstva hrvatske za kadetkinje i
kadete.
Članak 17.
Prijavu za natjecanje klubovi su dužni napraviti putem službene Prijavnice za
natjecanje na mail adrese: natjecanje@hos-cvf.hr i vladimir.jolic@hos-cvf.hr
Članak 18.
Izvlačenje natjecateljskih brojeva (grupa) za raspored na državnom prvenstvu za
mlađe kadetkinje i mlađe kadete održat će se 11.9.2020. u 17:00 sati u prostorijama
Hrvatskog odbojkaškog saveza.
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Članak 19.
Organizator je dužan osigurati dežurnog liječnika u dvorani.
Nakon možebitne pružene liječničke pomoći u dvorani, klubovi su nadalje dužni skrbiti
o svom povrijeđenom igraču/ici.
Članak 20.
Sve što nije obuhvaćeno ovim Propisnikom tumači i donosi Odbor za Natjecanja
Hrvatskog odbojkaškog saveza skladu s normativnim aktima Hrvatskog odbojkaškog
saveza.
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