KOŠARKA
POSEBNI PROPISNIK PRVENSTVA GRADA ZAGREBA
Napomena: Izrazi koji se u ovom Propisniku koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose
se na muške i na ženske osobe
Članak 1.
Škole sudionice natjecanja moraju se u potpunosti pridržavati Općeg propisnika donesenog
za sva natjecanja u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.
Članak 2.
Natjecanje se održava po ovom Propisniku, a za sve propise koji nisu navedeni primjenjuju
se Pravila košarkaške igre Međunarodne košarkaške federacije.
Članak 3.
Na poluzavršnici i završnici Prvenstva Grada Zagreba u košarci za dječake i djevojčice 7. –
8. razreda osnovnih škola, te za mladiće i djevojke srednjih škola, primjenjuje se propisnik
Državnog prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Republike
Hrvatske.
Članak 4.
Pravo nastupa imaju učenici sukladno člancima 12. i 13. Općeg propisnika.
Prijava škole radi se sukladno članku 23. Općeg propisnika.
Prijavu sastava ekipe, ovjerenu pečatom škole i potpisom ovlaštene osobe, voditelj ekipe
predaje kod zapisničkog stola voditelju natjecanja i to najkasnije petnaest (15) minuta prije,
satnicom predviđenog, početka utakmice, zajedno sa identifikacijskim dokumentima
sukladno Članku 14. Općeg propisnika, koje voditelj natjecanja vraća po odlasku ekipe s
objekta.
Zakašnjavanje nije dozvoljeno.
Poželjno je da natjecatelji sa sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu.
Članak 5.
Pravo sudjelovanja u natjecanju ima ekipa koju na natjecanje dovodi, vodi na natjecanju i
odvodi s istog voditelj ekipe imenovan od strane škole. Ovlaštena osoba škole svojim
potpisom i pečatom na Prijavi škole i sastava ekipe potvrđuje da su voditelji zvanični
predstavnici škole, punoljetne osobe, kompetentni za rad s učenicima. Ekipa bez voditelja ili
s voditeljem koji nije imenovan od ovlaštene osobe škole na otisnutoj elektroničkoj Prijavi
sastava ekipe, ne može pristupiti natjecanju. Sukladno navedenom učenici ni u kom slučaju
ne mogu biti imenovani, niti obavljati funkciju voditelja ekipe.
Članak 6.
Natjecanje se održava u konkurenciji dječaka i djevojčica 4. – 6. i 7. – 8. razreda osnovnih
škola, te djevojaka i mladića srednjih škola.
Ekipa se sastoji od najviše dvanaest (12) igrača i dva voditelja.
Članak 7.
Ekipe moraju biti sportski odjevene, sukladno Članku 16. Općeg propisnika.
Članak 8.
Sustav, te raspored i satnica natjecanja su prilog posebnom propisniku za tekuću školsku
godinu.
Članak 9.
Utakmica može početi ako svaka ekipa u polju ima po pet (5) igrača.
Na utakmici može biti imenovano najviše sedam (7) zamjenskih igrača.
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Članak 10.
Djevojčice 4. – 6. razreda utakmice igraju sa službenom loptom broj "5", Gala Chicago BB
5011 C.
Dječaci 4. – 6. razreda, djevojčice 7. – 8. razreda, te djevojke srednjih škola utakmice igraju
sa službenom loptom broj "6", Gala Chicago BB 6011 C.
Dječaci 7. – 8. razreda i mladići srednjih škola utakmice igraju službenom loptom broj "7",
Gala Chicago BB 7011 C.
Članak 11.
Utakmice moraju započeti u točno zakazano vrijeme. U slučaju zakašnjenja jedne ekipe
utakmica ne može započeti naknadno, te se registrira 2 : 0 b.b. u korist ekipe koja je na
igralištu, sukladno Članku 22. Općeg propisnika.
Članak 12.
Utakmice se igraju u četiri (4) četvrtine.
Djevojčice i dječaci 4. – 6. razreda osnovnih škola igraju 4 x 5 minuta čiste igre.
Djevojčice i dječaci 7. – 8. razreda osnovnih škola, te djevojke i mladići srednjih škola igraju
4 x 6 minuta čiste igre.
Odmor od 1 minute je nakon I. i III. četvrtine, te 3 minute nakon II. četvrtine.
Članak 13.
Ekipe mogu tijekom prve tri četvrtine utakmice uzeti po jedan odmor od 40 sekundi.
U četvrtoj četvrtini utakmice ekipe mogu uzeti po dva odmora od 40 sekundi.
40 sekundi odmora ne odobrava se ekipi koja je postigla pogodak, kada sat za igru pokazuje
2 minute ili manje u četvrtom razdoblju ili produžetku, nakon uspješnog pogotka iz igre osim
ako je sudac zaustavio igru.
Svaka ekipa ima pravo na 40 sekundi odmora tijekom svakog produžetka.
Članak 14.
Članak se odnosi samo za natjecanje djevojčica i dječaka 4. – 6. razreda osnovnih škola.
Posljednje dvije razine natjecanja igraju se prema modificiranim pravilima Passarele.
Jedan igrač može u prve tri četvrtine igrati najviše u dvije četvrtine.
Za vrijeme trajanja prve tri četvrtine izmjene igrača moguće su samo u slučaju 5 osobnih
grešaka ili povrede.
Igraču koji je ušao kao zamjena, vrijeme provedeno u igri računa se kao igranje cijele
četvrtine.
Svaku četvrtinu voditelj može započeti s drugačijom postavom.
U četvrtoj četvrtini igraju igrači prema izboru voditelja, a moguće su izmjene po želji.
Dozvoljeno je igranje svih vrsta košarkaških obrana.
Linija slobodnih bacanja bliža je košu za 1 metar, molimo organizatore da označe skraćene
linije slobodnih bacanja.
Članak 15.
U slučaju neriješenog rezultata igra se produžetak od tri (3) minute čiste igre. Ukoliko se i
tada ne dobije pobjednik igraju se dodatne tri (3) minute dok se ne dobije pobjednik.
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Članak 16.
U tijeku jednog ciklusa natjecanja po liga sustavu u skupinama s više od četiri ekipe
dozvoljava se ekipi jedan izostanak.
Ekipa koja nije došla na natjecanje gubi utakmicu bez borbe (0:2 bb) i dobiva nula (0)
bodova.
Drugi izostanak ekipe u istom ciklusu natjecanja u skupinama s više od četiri ekipe povlači
DISKVALIFIKACIJU i gubitak svih utakmica bez borbe.
Prvi izostanak ekipe u ciklusu natjecanja u skupinama do četiri ekipe povlači
DISKVALIFIKACIJU i gubitak svih utakmica bez borbe (0:2 bb).
Voditelj ekipe, koja je iz bilo kojeg razloga diskvalificirana, gubi pravo na nadoknadu za taj
krug ili ciklus natjecanja.
Ukoliko je nužno zbog diskvalifikacije izvršiti promjenu rasporeda i satnice natjecanja, voditelj
natjecanja na licu mjesta dogovara s voditeljima ekipa tu promjenu, uz suglasnost
Natjecateljskog povjerenstva Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.
Članak 17.
U slučaju nedolaska delegiranih sudaca nema odgađanja utakmica, tada utakmice sude
voditelj natjecanja, voditelji ekipa ili druge osobe na koje pristaju obje ekipe.
Članak 18.
Poredak momčadi određuje se prema odnosu pobjeda i poraza, odnosno:
 dva (2) boda dodjeljuje se za pobjedu,
 jedan (1) bod za poraz, i
 nula (0) bodova za utakmicu koja je izgubljena bez igre.
Određivanje redoslijeda ako ekipe imaju jednaki broj bodova:
a) ako dvije (2) ekipe imaju jednaki broj bodova redoslijed određuje međusobni susret.
b) ako tri (3) i više ekipa imaju jednaki broj bodova redoslijed se određuje kako slijedi:
1. bodovi međusobnih susreta,
2. koš količnik međusobnih susreta,
3. koš količnik svih odigranih utakmica,
Ukoliko se, nakon primjene pojedinog od ovih kriterija, izdvoji ekipa iz grupe ekipa s istim
brojem bodova, za ostale ekipe ponovo se primjenjuju kriteriji počevši od broja 1. na dalje,
4. ždrijeb.
Članak 19.
U slučaju da članovi ekipe ili voditelj svojim nedoličnim ponašanjem izazove prekid utakmice
ili samovoljno napusti teren, ili netko od igrača, voditelja pojedine ekipe prije, za ili nakon
utakmice napravi ispad prema službenim osobama ili protivničkim igračima, postupit će se
prema odredbama Općeg propisnika i Disciplinskog pravilnika Školskog sportskog saveza
Grada Zagreba. Psovanje na terenu, bilo igrača, voditelja ekipe, kažnjavat će se bez
upozorenja.
Članak 20.
Ukoliko netko od gledatelja ili roditelja, svojim nediscipliniranim i nesportskim ponašanjem
prije, za vrijeme ili nakon natjecanja napravi ispad prema službenim osobama ili protivničkim
igračima, voditelj natjecanja može prekinuti trenutno natjecanje odnosno isprazniti gledalište.
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Članak 21.
Zabranjeno je vješanje za obruče. Protiv ekipe čiji igrači ne poštuju ovu odredbu prije
početka utakmice, za vrijeme trajanja utakmice, za vrijeme prekida i odmora, te po završetku
utakmice, dosudit će se tehnička greška.
Upozoravamo igrače, voditelje ekipa da se u potpunosti moraju pridržavati kućnog reda
domaćina natjecanja. Ulaz u dvoranu dozvoljen je isključivo u čistoj sportskoj obući. Ekipa
koja se ne pridržava kućnog reda objekta i uputa voditelja natjecanja može biti isključena iz
natjecanja, a eventualnu štetu snosi škola počinitelj.
Članak 22.
Voditelji ekipa zajedno s učenicima koji ne nastupaju, odnosno ekipe čije utakmice nisu još
počele ili su završili obavezno sjede na tribinama, jer nepotrebno zadržavanje uz borilišta
otežava rad sucima i dovodi u pitanje regularnost natjecanja.
Članak 23.
Rasporedi i rezultati natjecanja bit će objavljeni na www.skolski-sport-zg.hr.
Voditelji ekipa obavijesti o natjecanju preuzimaju sukladno članku 10. Općeg propisnika.
Članak 24.
Pravo tumačenja, izmjene i dopune propisnika ima Izvršni odbor Školskog sportskog saveza
Grada Zagreba (temeljem Članka 36. OPĆEG PROPISNIKA).
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA
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