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PREDMET:

Odluke sa Skupštine HKS-a

Skupština Hrvatskog kuglačkog saveza je na sjednici održanoj 24. lipnja 2017. godine donijela
slijedeće odluke vezane za sustav natjecanja:
1. Na zahtjev Zagrebačkog kuglačkog saveza 2. HKLC će od sezone 2017./2018. brojiti 12
klubova, liga će se s dodatna dva kluba popuniti prema plasmanu iz sezone 2016./2017.
2. Na zahtjev KS Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije
2. HKLI će od sezone 2018./2019. brojiti 12 klubova.
Način popune 2. HKLI u sezoni 2018./2019.:
a) iz sezone 2017./2018. u 2. HKLI ulaze prvaci 3. HKLI-Pž i 3. HKLI-Os, te klubovi iz
regije istok koji u sezoni 2017./2018. ispadnu iz 1. B HKLS. Iz lige sigurno ispada
deseto plasirani klub, a ovisno o broju klubova koji će ući u ligu može ispasti i više
klubova.
b) ukoliko nakon što se liga popuni po uvjetima navedenim pod a) u ligi bude manje od
12 klubova tada će ligu popuniti drugoplasirani iz 3. HKLI-Pž i 3. HKLI-Os (ukoliko
bude jedno mjesto tada će ti klubovi odigrati kvalifikacijsku utakmicu).
3. Na zahtjev Splitsko-dalmatinske županije u Sustavu natjecanja mijenja se da lige mogu
imati najviše 14 klubova umjesto dosadašnjih 13 (točka III.A.7.6), odluka stupa na snagu
odmah te se primjenjuje od sezone 2017./2018..
4. Donesena je odluka da klubovi koji imaju nepodmirene financijske obaveze prema HKS-u
iste moraju podmiriti najkasnije jedan dan prije izvlačenja startnih brojeva liga u kojima se
natječu. Ukoliko klubovi ne podmire dugovanja do zadanog roka isti u sezoni 2017./2018.
nemaju pravo nastupa na Ekipnom prvenstvu RH, te se brišu s popisa lige i lige će se
popuniti na slijedeći način:
a) 1. B HKLS klubovi koji su ispali iz lige iz sezone 2016./2017. popunili bi 1. B HKLS
prema plasmanu (KK Cesta, KK Željezničar Belišće, KK Zanatlija Sisak…), na isti
način popunile bi se i lige odakle bi ti klubovi otišli.
b) 2. HKLC popunili bi klubovi iz 3. HKLC po plasmanu iz sezone 2016./2017.
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