PITANJA ZA POLAGANJE SUDAČKOG
ISPITA
DISCIPLINSKI PRAVILNIK
1. Što utvrđuje Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti?
2. Što je disciplinski prijestup?
3. Što se smatra disciplinskim prijestupom?
4. Kada i na temelju čega se pokreće disciplinski postupak?
5. Tko može podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka?
6. Tko potpada pod odredbe Pravilnika o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti?
7. Da li nepoznavanje statuta i drugih akata HKS-a oslobađa sudionike natjecanja od
odgovornosti?
8. Kada se može izreći disciplinska mjera?
9. Što je suspenzija?
10. Koliko dugo može trajati suspenzija?
11. Koje su disciplinske mjere predviđene za igrače?
12. Koje su disciplinske mjere predviđene za trenere, suce i rukovoditelje?
13. Koje su disciplinske mjere predviđene udruge?
14. Tko može podnijeti žalbu na odluku o disciplinskoj mjeri?
15. U kojim slučajevima se može obnoviti disciplinski postupak?
16. U kom roku se mora podnijeti prijava o disciplinskom prijestupu?
17. Kada zastarijeva pokretanje disciplinskog postupka kod slučajeva težeg disciplinskog
prijestupa?
18. Što se uzima u obzir kod izricanja disciplinske mjere?
19. Kako se kažnjava nedolazak ekipe na natjecanje i liga sustav?
20. Koliko se može na natjecanjima u liga sustavu oduzeti najviše bodova?
21. Koji su lakši disciplinski prijestupi?

22. Koji su teži disciplinski prekršaji?
23. Koji su najteži disciplinski prekršaji?
24. Tko može podnijeti zahtjev za izvanredno ublažavanje disciplinske mjere?
25. Nakon koliko vremena se može podnijeti zahtjev za izvanredno ublažavanje disciplinske
mjere izrečene kao doživotna diskvalifikacija?
26. Tko može podnijeti zahtjev za izvanredno ublažavanje disciplinske mjere izrečene kao
doživotna diskvalifikacija i kada?

KUGLANJE NA 9 ČUNJEVA

1. Na čemu se temelje pravila kuglanja na 9 čunjeva?
2. Iz čega su korištene osnovne obveze za izradu Pravila kuglanja na 9 čunjeva klasičan
način?
3. Koje vrste službenih natjecanja priređuje HKS?
4. Koja su ekipna natjecanja?
5. U koje dobne skupine su razvrstani natjecatelji?
6. Tko raspisuje i u kojem roku raspis za organizaciju državnih prvenstava?
7. Što posebice mora sadržavati raspis za održavanje natjecanja?
8. Što organizator mora i u kojem roku donijeti za pojedina natjecanja?
9. Što moraju sadržavati Propozicije?
10. Koji je rok za objavu satnice natjecanja?
11. Tko ima pravo nastupa na natjecanjima u organizaciji HKS-a?
12. Koliko stranih državljana može nastupiti za jednu ekipu na utakmici u liga sustavu?
13. Što je kuglač amater?
14. Da li je igračima prilikom nastupa dopušteno na sportskoj odjeći nositi reklamu?
15. Što igračima nije dopušteno reklamirati?
16. Da li je igračima na službenim natjecanjima dopušteno reklamirati pivo?

17. Da li je ograničena veličina reklame i koliko?
18. Čime igrač dokazuje svoj identitet?
19. Što je ispravno izvedeni hitac?
20. Što je neispravno izvedeni hitac ?
21. Kako se postupa ako igrač nakon što je izveo posljednji hitac, učini drugi disciplinski
prekršaj?
22. Što je neizvedeni hitac?
23. Kada se hitac ponavlja?
24. Kada je čunj ispravno srušen?
25. Kada je čunj neispravno srušen?
26. Što je promašaj i kako se obilježava?
27. Kako se vrednuje hitac kada kugla u igri u pune prođe između čunjeva 1 i 2 ili 1 i 3 i pri
tome ne sruši niti jedan čunj?
28. Tko može dati žuti i žuto-crveni karton?
29. Tko može dati crveni isključujući karton?
30. Kada se igraču dodjeljuje opomena, odnosno žuti karton?
31. Da li su kod zamjene igrača opomene prenosive?
32. Kako se obilježava žuti karton dodijeljen u izvođenju hica?
33. Kako se obilježava žuto-crveni karton u izvođenju hica?
34. Da li se zbrajaju čunjevi preko kojih je stavljen znak “X”?
35. Kako se obilježava prvi prekršaj učinjen između dva hica?
36. Kako se obilježava drugi prekršaj učinjen između dva hica?
37. S koliko žutih kartona u tijeku igre može biti kažnjen pojedini igrač?
38. S koliko žuto-crvenih kartona u tijeku igre može biti kažnjen pojedini igrač?
39. Kako se postupa kada igrač u izvođenju hitaca u čišćenje učini drugi prekršaj?
40. Kako se obilježava kad igraču kugla ispadne i prijeđe sa strane liniju natjecateljskog
prostora?

41. Da li je prekršaj ako se igrač prilikom izvođenja hica u zračnom prostoru nagne iznad
staze?
42. Kako se evidentira i obilježava isključenje igrača?
43. Može li, u ekipnom natjecanju, isključenog igrača zamijeniti pričuvni igrač?
44. Da li se kod zamjene igrača mora naznačiti od kojeg hica nastavlja s igrom pričuvni igrač?
45. Kada može biti izvršena zamjena igrača i zbog čega?
46. Kako se obavlja zamjena igrača?
47. Da li se već najavljena zamjena igrača može obustaviti?
48. Koliko je pričuva dopušteno na jednoj utakmici u I. HKL po jednoj ekipi?
49. Kako se glavnom sucu najavljuje zamjena igrača?
50. Koliko je zamjena dopušteno u natjecanju parova?
51. Da li na pojedinačnom natjecanju ima zamjene igrača?
52. Kako se evidentira zamjena igrača?
53. Da li pričuvni igrač ima pravo na izvođenje probnih hitaca ako je zamjena izvršena
tijekom izvođenja probnih hitaca?
54. Ima li pričuvni igrač pravo na probne hice, ako je zamjena izvršena nakon 30 hitaca?
55. U koje vremenu ozlijeđeni igrač ili zamjena istog mora nastaviti s igrom?
56. Da li se kod povrede igrača zaustavlja vrijeme?
57. Da li se kod zamjene igrača zaustavlja vrijeme?
58. Da li igrač, koji je zakasnio na svoj redoslijed igre ima pravo nastupa, ako je umjesto
njega već započeo s igrom pričuvni igrač?
59. Od kojeg hica započinje igrač koji je zakasnio na početak igre, a ostali igrači su izveli 16
hitaca?
60. Da li se igraču koji kasni na početak igre uključuje mjerač vremena?
61. Koliko je vremena predviđeno za izvođenje probnih hitaca?
62. Koliko najviše može trajati izviđenje 30 hitaca?

63. Što je igraču dozvoljeno raditi tijekom “čiste igre”?
64. Kako se obilježavaju hici koji zbog isteka vremena predviđenog za igru nisu izvedeni?
65. Kad je sudac na stazi dužan uključiti mjerač vremena?
66. Kad je sudac dužan zaustaviti mjerač vremena?
67. Što je sudac dužan učiniti ako je prekid utaknice I. HKL trajao više od 15 minuta?
68. Kakvi su obrasci koriste na službenim natjecanjima?
69. Što se unosi u pojedinačni zapisnik igrača?
70. Što suci upisuju u kvadratiće za čunjeve?
71. Koliko najviše igrača može biti upisano u pojedinačnom zapisniku na utakmici u liga
sustavu?
72. Koliko vremena prije početka natjecanja sudac mora dobiti popunjene prijave ekipa u I.
HKL?
73. Kada službeno započinje, a kad završava utakmica u liga sustavu?
74. Kada se prozivaju i predstavljaju igrači?
75. Tko sačinjava vodstvo utakmice?
76. Kada se predstavlja igrač?
77. Da li je za službena natjecanja obvezan liječnički pregled?
78. Da li pojedini igrač ili cijela ekipa može nastupiti bez kuglačkih iskaznica?
79. Što spada u sportsku odjeću na natjecanjima?
80. Da li na ekipnim natjecanjima svi igrači jedne ekipe moraju nositi istu sportsku odjeću?
81. Da li na pojedinačnim natjecanjima igrači iz istog kluba moraju imati istu sportsku
odjeću?
82. Da li predstavnik ekipe mora nositi sportsku odjeću i obuću ekipe koju predstavlja?
83. Da li je igračima dozvoljena igrati sa svojim kuglama?
84. Da li je igračima dopuštena upotreba sredstava za bolje prijanjanje kugli?
85. Kada je natjecatelju dozvoljeno prestupiti preko obilježenih linija natjecateljskog
prostora?

86. Da li je igraču dozvoljeno uzimati kuglu u pokretu ili čekati neku određenu kuglu?
87. Da li je i kada igraču dopušteni predati kuglu sekundantu ili treneru preko osnovne linije
natjecateljskog prostora?
88. Da li je igraču dopušteno već uzetu kuglu vratiti u držač za kugle?
89. Da li se igraču za vrijeme brisanja natjecateljskog prostora zaustavlja vrijeme?
90. Da li se vrijeme zaustavlja igačima na susjednim stazama do kojih se briše natjecateljski
prostor?
91. Da li je igraču dopušteno brisanje natjecateljskog prostora?
92. Da li je igraču dopušteno obilježavanje u natjecateljskom prostoru i kako?
93. S koliko žuto-crvenih kartona na utakmici može biti kažnjen sekundant, trener ili
predstavnik kluba?
94. Tko može na ekipnim natjecanjima davati sucu primjedbe na nepravilna obilježavanja u
pojedinačnom zapisniku igrača?
95. Tko može na pojedinačnim natjecanjima davati sucu primjedbe?
96. Tko može kod nesportskog navijanja od suca zatražiti umirenje gledatelja?
97. Da li trener ili sekundant mogu ući u natjecateljski prostor radi brisanja staze?
98. Da li na natjecanjima u liga sustavu ekipa mora imati kapetana?
99. Da li kapetan ekipe može zamijeniti trenera, sekundanta ili predstavnika ekipe?
100. Na koliko skupina se dijele žalbe?
101. Na što se tijekom natjecanja može podnijeti žalba?
102. Tko može podnijeti prigovor na nepravilnosti tijekom samog nastupa?
103. Tko može na pojedinačnom natjecanju podnijeti prigovor?
104. Kada i tko rješava prigovor upućen u tijeku nastupa?
105. Da li se na upućeni prigovor plaća pristojba?
106. Što je glavni sudac dužan učiniti kod najave žalbe?
107. Što će glavni sudac učiniti s pojedincem ili dijelom gledatelja kod neprimjerenog
ponašanja?
108. Da li je sekundantu dopušteno stajati iza igrača ili šetati od jednog do drugog?

109. Da li sekundanti i treneri moraju nositi odjeću i obuću pripadajuće ekipe?
110. Što će glavni sudac učiniti ako za vrijeme natjecanja dođe do pojava koje nisu
predviđene pravilima, propozicijama i sudačkim naputkom?
111. Koji načini startanja igrača postoje?
112. Što je organizator dužan osigurati kod lančanog startanja?
113. Kako se nastavlja natjecanje u liga sustavu u slučaju kvara jedne staze?
114. Kako se nastavlja s igrom, ako je zbog tehničkih smetnji na stazama, utakmica prekinuta
u 25 hicu prvog bloka i nastavlja se na drugi termin?
115. Kako se nastavlja igra u natjecanju parova ili pojedinaca ako je zbog tehničkih smetnji
na stazama utakmica prekinuta u 25 hicu i nastavlja se na drugi termin?
116. Kako se nastavlja s igrom ako je zbog tehničkih smetnji na stazama utakmica prekinuta u
55 hicu prvog bloka i nastavlja se na drugi termin?
117. Kako se nastavlja igra u natjecanju parova ili pojedinaca ako je zbog tehničkih smetnji
na stazama utakmica prekinuta u 35 hicu i nastavlja se na drugi termin?
118. Ako se utakmica nastavlja na drugi termin da li igrači koji nisu započeli s igrom moraju
biti isti?
119. Da li igrači koji su izveli 60 hitaca, a utakmica se nastavlja na drugi termin, moraju
nastaviti s igrom?
120. Koliko je poena u opticaju na jednoj utakmici u liga sustavu I. HKL?
121. Koliko je poena u opticaju na jednoj utakmici u liga sustavu I. HKL?
122. Kome se dodjeljuje poen u igri igrač protiv igrača u liga sustavu?
123. Kome se dodjeljuju poeni u liga sustavu za bolji ukupan rezultat svih igrača?
124. Da li utakmica u liga sustavu može završiti podjelom bodova, ako je jedna ekipa osvojila
2 poena na ukupno više srušenih čunjeva?
125. Da li utakmica u liga sustavu može završiti podjelom poena i bodova?
126. Koji je odnos poena ekipa u liga sustavu, ako protivnička ekipa ne dođe na natjecanje?
127. Da li ekipa koja je došla na utakmicu i izvršila prijavu, a protivničke ekipe nema, mora
nastupiti?
128. Kako se utvrđuje poredak na pojedinačnim natjecanjima?

129. Na kakvim se kuglačkim objektima mogu provoditi natjecanja?
130. Koja je svrha propisa za kuglačke objekte i rekvizite?
131. Koja je najviša dopuštena temperatura zraka na kuglačkim stazama?
132. Koja je najniža dopuštena temperatura zraka na kuglačkim stazama?
133. Što od pomoćnog pribora mora biti na kuglani?
134. Koje su dimenzije natjecateljskog prostora i daske položnice?
135. Koje su dimenzije prostora za suce i sportske dužnosnike na kuglani s 4 staze?
136. Kolika je širina staze gdje nema ugrađenih kanala pored staze?
137. Kolika je širina staze gdje su ugrađeni kanali pored staze?
138. Koliko mora daska položnica biti viša od razine staze?
139. Kolika je dužina staze od daske položnice do sredine prvog čunja?
140. Kolika je ukupna dužina staze od početka natjecateljskog prostora do završetka prihvatne
jame?
141. Koji je naziv čunjeva po brojevima?
142. Koje ime nosi čunj broj 6?
143. Što svaki čunj mora imati ugrađeno u svom donjem dijelu?
144. Koliki je promjer čunja između 50 – 160 mm visine?
145. Kolika je težina čunja, osim čunja broj 5?
146. Kolika je težina čunja čunja broj 5?
147. Kolika je visina čunja, osim čunja broj 5?
148. Kolika je visina čunja čunja broj 5?
149. Kolika je visina krune na čunj broj 5?
150. Kolika je dužina od sredine prvog do sredine zadnjeg čunja, te od sredine lijevog do
sredine desnog pijuna?
151. Koliko vrsta kugli postoji za pojedine kategorije igrača?
152. Po čemu se razlikuju kugle za mlađe kategorije igrača?

153. Koliko najmanje istih i ispravnih kugli mora biti u držaču za kugle ako ih koriste dva
igrača istovremeno?
154. Koliko najmanje istih i ispravnih kugli mora biti u držaču za kugle ako iste koristi jedan
igrač?
155. Koliki je promjer kugli za podmladak?
156. Koliki je promjer kugli za mlađe kadete?
157. Koliki je promjer kugli za juniore?
158. Koliki je promjer kugli za seniore i seniorke?
159. Kolika je težina kugli za juniore i juniorke?

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK

1. Što uređuje Pravilnik o registraciji kuglačkih udruga i igrača?
2. Tko može sudjelovati u natjecanjima koje organizira HKS?
3. Što je potrebno za registraciju kluba kod kuglačkog saveza?
4. Što je potrebno za prvu registraciju igrača?
5. Što je potrebno kod prelaska igrača iz kluba u klub?
6. Kada se produžava redovna registracija kuglačkih udruga i igrača?
7. Da li se registracija igrača produžava svake godine?
8. Može li igrač s produženom godišnjom registracijom od prošle godine nastupiti u tekućoj
godini?
9. Može li se registracija pojedinog igrača produžiti poslije roka predviđenog za redovitu
registraciju?
10. Da li igrač može biti registriran za dva kluba?
11. Da li dvojno registrirani igrač može nastupiti za oba kluba na svim natjecanjima?
12. Kada je prijelazni rok igrača?
13. Da li igrač kojem u kuglačkoj iskaznici nije upisan datum prava nastupa ima pravo
nastupiti?

14. Kada igrač stječe pravo nastupa na svim natjecanjima?
16. Koliko dvojno registriranih igrača može nastupiti u ekipi 4 igrača?
15. Koliko dvojno registriranih igrača može nastupiti u ekipi 6 igrača?

STATUT HKS-a

1. Što uređuje Statut HKS-a?
2. Tko može postati članicom HKS-a?
3. Kada je osnovan HKS?
4. Kada može prestati članstvo u HKS-u?
5. Koje vrste kuglanja djeluju u HKS-u?
6. Koji su ciljevi i zadaci HKS-a?
7. Kako izgleda znak HKS-a?
8. Koje međunarodne organizacije je član HKS?
9. Tko čini skupštinu HKS-a?
10. Koji su uvjeti za osnivanje Županijskog kuglačkog saveza?
11. Koja tijela djeluju u HKS-u?
12. Kakva može biti skupština HKS-a?
13. Koje su stalne komisije HKS-a?
14. Koliko traje mandat redovno izabranog predstavnika u skupštini HKS-a?
15. Može li taj mandat prestati i ranije i zašto?
16. Koliko traje mandat naknadno izabranom članu skupštine?
17. Tko predstavlja i zastupa HKS-a?
18. Tko može pokrenuti inicijativu o razrješenju predsjednika HKS-a? (čl. 41)
19. Tko može sazvati skupštinu HKS-a?
20. Kojim tijelima predsjedava predsjednik HKS-a?
21. Koliko predstavnika skupštine mora biti prisutno radi pravovaljanosti odluka?

22. Kako skupština donosi odluke ako skupštini prisustvuje dovoljan broj predstavnika?
23. Koji je najmanji rok za dostavu poziva s prijedlogom dnevnog reda i materijala za
skupštinu HKS?
24. Da li je dopuštena diskriminacija osnovnih ljudskih i građanskih opredjeljenja?
25. Da li je HKS profitabilna udruga?

SUDAČKI PRAVILNIK

1. Što se uređuje sudačkim pravilnikom?
2. Kako su organizirani i u čijem sastavu djeluju sudačke organizacije?
3. Na temelju čega sudačke organizacije izvršavaju svoje zadaće?
4. Koji su zadaci sudačkih organizacija?
5. Koja radna tijela mogu osnivati sudačke organizacije?
6. Koje su kategorije sudaca?
7. Tko može postati sudac?
8. Koja natjecanja može suditi sudac?
9. Koja natjecanja može suditi (voditi) regionalni sudac?
10. Koja natjecanja može suditi savezni sudac?
11. Kako se postaje regionalni sudac?
12. Kako se postaje savezni sudac?
13. Kako se postaje međunarodni sudac?
14. Tko predlaže međunarodne suce?
15. Koliko dugo vrijede licence za sve kategorije sudaca do 65 godine starosti?
16. Tko vodi evidenciju kuglačkih sudaca?
17. Tko izdaje obrazovni program za polaganje sudačkog ispita?
18. Koju materiju sadrži nastavno-obrazovni program?
19. Da li nastavno-obrazovni program mora biti razvrstan po kategorijama sudaca?

20. Kakvi mogu biti ispiti za sve kategorije sudaca?
21. Od čega se sastoje sudački ispiti?
22. Tko može pristupiti praktičnom dijelu sudačkog ispita?
23. Koja je dobna granica za aktivno suđenje?
24. Da li sudac nakon 65 godina starosti može i nadalje aktivno suditi?
25. Koliko dugo vrijedi licenca za suca koji nakon 65 godina starosti uspješno položi ispit?
26. Da li je sudačka komisija HKS-a dužna svake godine provoditi sudačke ispite?
27. Da li je domicilna sudačka organizacija dužna i nakon kojeg vremena utvrditi ocjenu rada
sudaca?
28. Čime sudac dokazuje svoj identitet?
29. Da li je na zahtjev sudionika natjecanja sudac dužan dokazati svoj identitet?
30. Na temelju čega sudac obavlja svoju dužnost na natjecanjima?
31. Tko može suditi natjecanja?
32. Od čega se sastoji sudačka oprema?
33. Koji je sastav sudaca za natjecanje?
34. Koje su dužnosti vrhovnog suca?
35. Koje su dužnosti glavnog suca?
36. Koje su dužnosti zamjenika glavnog suca?
37. Koje su dužnosti suca na stazi?
38. Tko može zamijeniti pojedinog suca koji nije došao na suđenje?
39. Gdje sudac nosi sudački amblem kad obavlja dužnost?
40. Da li stečena kategorija za kuglačke suce podliježe promjenama?

