
                 
 

RASPORED NATJECANJA POJEDINAČNOG PRVENSTVA_SENIORKE_ KSKŽ za 2019/2020 
 

       Karlovac, Dom HV  „Zrinski“   četvrtak,  03.10.2019. 

SAT STAZA 1 STAZA 2 STAZA 3 STAZA 4 

18:00 KARLOVAC KARLOVAC   

19:00 KARLOVAC KARLOVAC KARLOVAC  

       Karlovac, Dom HV „Zrinski“    nedjelja, 06.10.2019.  

SAT STAZA 1 STAZA 2 STAZA 3 STAZA 4 

14:00 KARLOVAC KARLOVAC KARLOVAC KARLOVAC 

15:00 K U P A OGULIN KUPA OGULIN 

16:00 OGULIN KUPA OGULIN K U P A 

17:00 KUPA OGULIN KUPA OGULIN 

18:00 KARLOVAC K U P A KARLOVAC KUPA 

      

PROPOZICIJE: 
 

Odlukom NK KSKŽ-e a sukladno usvojenom Kalendaru KSKŽ-e za sezonu 2019/2020 pojedinačno prvenstvo 

KSKŽ-e za seniorke - u disciplini 1x120 hitaca mješovito (4 x 30) održat će se u četvrtak, 03.10.2019, i 

nedjelju, 06.10.2019. godine na kuglani Dom HV „Zrinski“ u Karlovcu. 

Prvenstvo se provodi prema Pravilniku za održavanje državnih prvenstava i ovim propozicijama. Pravo nastupa 
imaju sve registrirane igračice, s valjanim liječničkim pregledom ne starijim od 6 mjeseci. Dvojno registrirane  
igračice  mogu  nastupiti  samo  za  matični klub. Temeljem slobodne prijave na natjecanju sudjeluje 25 igračica.  

Kotizacija za nastup iznosi   50,00   kuna. 

Kotizaciju treba uplatiti po ispostavljenom Računu do 03.10.2019. na račun: KSKŽ-e, M. Držića 4, 47000  
Karlovac,  IBAN: HR3224000081190197532 što igračica (klub) dokazuje uplatnicom ili uplatom u gotovini 
osobno na licu mjesta 30 minuta prije nastupa glavnom ili pomoćnom sucu. 

Sve igračice obvezne su prijaviti se kod glavnog suca najmanje 30 minuta prije nastupa i predočiti mu iskaznicu 
HKS-a sa obaveznim liječničkim pregledom ne starijim od 6 mjeseci. Zamjena satnica je moguća uz obostrani 
dogovor igračica (kluba) te uz znanje glavnog suca najmanje 30 minuta prije nastupa. 

Klubovi čije igračice ne nastupe plaćaju kotizaciju za nastup za onoliko igračica koliko su prijavili, zbog 
sveukupne kalkulacije za natjecanje. 

Svaka natjecateljica ima pravo izvesti probne hice u trajanju od pet (5) minuta na početnoj stazi. Obavezno je 
špricanje postolja za čunjeve, prije početka svakog bloka igračica. Plasman se utvrđuje temeljem većeg broja 
srušenih čunjeva. Kod jednakog broja srušenih čunjeva odlučuje bolje čišćenje, ako je i to jednako odlučuje manji 
broj praznih hitaca. 

Tri prvoplasirane igračice nagrađuju se peharima, a pravo nastupa na prvenstvu Regije ZAPAD koje će se održati 
17.11.2019. godine u Rijeci na kuglani „Mlaka“, ostvaruju igračice slobodnom prijavom na osnovu plasmana 
s ovog natjecanja. 

Suorganizator natjecanja je Zbor sudaca KSKŽ-e. 

Proglašenje pobjednica i dodjela pehara bit će nakon odigranog zadnjeg bloka igračica. 
 

KSKŽ-e SVIM IGRAČICAMA, ŽELI SRETAN PUT I DOBRE REZULTATE! 

 

Natjecateljska komisija: Predsjednica: Ivona Škalamera 

         Članovi: 1. Željko Božičević 

          2. Dane Gašparović 

 

 


