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Zagreb, 28. prosinca 2016.  
 

                                                                                KUGLAČKIM KLUBOVIMA 

ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA 

 

PREDMET:       Dopuna sustava natjecanja 

 

Skupština HKS-a je na svojoj sjednici održanoj u 28. prosinca u Slunju donijela slijedeće dopune u 
Sustavu kuglačkih natjecanja, a koje bi stupile na snagu sa 01. 07. 2017. i primjenjuju se u sezoni 
2017./2018.: 
 

1. 1. B HKLJ koja se sada dijeli na dvije zone Jug i Zapad od iduće sezone spaja se u jednu 
ligu koja će brojiti 10 klubova. Ovakav format 1. B HKLJ zapisan je u Sustavu kuglačkih 
natjecanja, te se prekida prijelazno razdoblje nakon ove sezone. 
 

Popuna 1. B HKLJ: 
Ligu će popunjavati svi klubovi koji ispadnu iz 1. HKL, a koji su iz regije Jug i Zapad, prvaci 
2. HKLJ i 2. HKLZ (ukoliko prvaci liga ne žele u 1. B HKLJ tada u ligu može ići i 
drugoplasirani klub) iz sezone 2016./2017. Preostala mjesta popuniti će klubovi iz 1. B 
HKLJ zona Zapad i zona Jug podjednako, što znači prvoplasirani klubovi, pa 
drugoplasirani, itd. Ukoliko ostaje jedno mjesto za dva istoplasirana kluba tada će klubovi 
odigrati kvalifikacijsku utakmicu na neutralnoj kuglani, te će pobjednik ući u 1. B HKLJ. Svi 
klubovi iz 1. B HKLJ zone zapad koji ne steknu pravo nastupa ili ne žele nastupiti u 
jedinstvenoj 1. B HKLJ u sezoni 2017./2018. imaju pravo nastupa u 2. HKLZ, a svi klubovi 
iz 1. B HKLJ zona jug koji ne steknu pravo nastupa ili ne žele igrati jedinstvu 1. B HKLJ u 
sezoni 2017./2018. imaju pravo nastupa u 2. HKLJ. 
 

Ukoliko se ne popuni 1. B HKLJ od klubova 1. B HKLJ zona jug i zapad tada će se dalje 
popunjavati od klubova 2. HKLZ i 2. HKLJ prema plasmanu iz sezone 2016./2017. 
 

Ukoliko neki od klubova koji u ovoj sezoni nastupaju u 1. B HKLJ zoni zapad ili jug ne želi 
igrati 1. B HKLJ tada do 01. lipnja 2017. godine mora pismenim putem obavijestiti HKS 
kako bi se mogla napraviti popuna lige. Eventualna kvalifikacijska utakmica igrati će se 17. 
lipnja 2017. godine. 
 

2. Lige od šest (6) klubova igrat će se četverokružno po istom modelu kao i za pet (5) 
klubova. U sustavu natjecanja mijenjaju se slijedeće točke: 
 

III.A.10.1  Lige sa sedam (7) klubova igraju liga sustavom, te nakon završenog liga 
sustava četiri (4) najbolje ekipe igraju Play off koji se igra liga sustavom s time da se 
bodovi iz prvog djela prenose u Play off. 
 

III.A.10.2  Lige s pet (5) i šest (6) klubova igraju četvero kružnim liga sustavom. 
 
 
       Predsjednik HKS-a 
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