
 

                      M E Đ I M U R S K I                                             

K U G L A Č K I  S A V E Z  
  Sportska 2,  40 000 Čakovec   

 

Čakovec: 10. rujna 2019. 

                                  P R O P O Z I C I J E     
 POJEDINAČNOG PRVENSTVA MEĐIMURSKOG KUGLAČKOG SAVEZA U SEZONI 

2019./2020. ZA 2020. GODINU, SENIORI  2 x 120 HITACA 
  1. krug (kvalifikacije)  i  2 x 120 HITACA  2. krug (finale) 

   

 Pojedinačno prvenstvo Međimurskog kuglačkog saveza za seniore održat će se u 2 
kruga, u 4 nastupa x 120 hitaca: 

 

1. krug (kvalifikacije) u dva nastupa od 14., 15.,16.10 i 04.,05.,06.11.2019.godine  
2. krug (finale) u dva nastupu 12. i 13.11.2019.godine. 
 

sve na kuglani SRC „Mladost“ u Čakovcu prema objavljenom rasporedu koji je 
sastavni dio ovih propozicija. 

 

 Pravo sudjelovanja imaju svi natjecatelji prema prijavi svojih kuglačkih klubova 
Međimurskom kuglačkom savezu: KK »Dubravčan» Donja Dubrava, KK »Prosvjetar» 
Čakovec, KK »Zanatlija» Čakovec i KK »Željezničar» Čakovec. 

 Prvih šesnaest (16) natjecatelja stječu pravo nastupa u 2. finalnom krugu. 

 Poredak će se odrediti prema ukupnom zbroju srušenih čunjeva iz dva nastupa 
kvalifikacija za finale i dva zasebna nastupa finala, u slučaju jednakog rezultata 
primjenjuje se članak 4.3.3. Sportskog pravilnika HKS–a za klasično kuglanje na devet 
čunjeva. Raspored prvog nastupa u finalu su ostvareni rezultati iz kvalifikacija (staza 1-
13 plasirani, staza 2-14 plasirani..... u prvoj satnici.....staza 1-1 plasirani, staza 2-2 
plasirani.... u zadnjoj satnici, a raspored drugoga nastupa prema ostvarenim rezultatima 
prvoga dana nastupa u finalu.  

 Prvih 6 (šest) natjecatelja iz finala stječu pravo nastupa na prvenstvu Regije sjever koje 
će se održati 23. i 24.11.2019. u Čakovcu i Bjelovaru. 

 Prva tri (3) natjecatelja bit će nagrađena športskim priznanjima koja će se uručiti odmah 
nakon finalnog nastupa na kuglani SRC Mladost u Čakovcu. 

 Izmjena staza obavlja se prema blok startanju : 

 na četiri (4) staze: 1/2/3/4; 2/1/4/3; 4/3/2/1; 3/4/1/2. 

 Troškovi natjecanja iznose 35,00 kn po natjecatelju za dva nastupa u kvalifikacijama i 
45,00 kn po natjecatelju za dva nastup u finalu. Iznos troška prema broju natjecatelja 
klubovi ili sami natjecatelji plaćaju jednokratno za kvalifikacije i finale prije početka istog 
tajniku MKS–a. Ukoliko netko od prijavljenih natjecatelja odustane od nastupa, klub ili 
natjecatelj dužan je platiti navedeni trošak unatoč tome što prijavljeni natjecatelj nije 
nastupio. Bez izvršene uplate neće biti dozvoljen nastup. 

 Prijava natjecatelja treba biti izvršena glavnom sucu najkasnije 20 minuta prije nastupa. 

 Svaki natjecatelj ima pravo na 5 minuta zagrijavanja prije započinjanja igre. 

 U eventualnom sporu oko nepravilnosti tijekom natjecanja odlučuju delegirani suci tog 
dana, s time da u slučaju podijeljenog mišljenja presudno je mišljenje  glavnog suca  i  
odluka je konačna. 

 Tehnička osoba na kuglani je obvezna izvršiti nanošenje (špricanje) namjenskog 
sredstva za čunjeve prije nastupa svakog bloka igrača. Osoba koja šprica čunjeve mora 
krpom obrisati postolje čunjeva tako da na površini ne ostanu kapi sredstva. 

 Na sve što nije napisano u ovim propozicijama, a važno je za natjecanje, primjenjivat će 
se odredbe Sportskog pravilnika za kuglanje na 9 čunjeva HKS-a. 

 

SVIM NATJECATELJIMA ŽELIMO DOBRE REZULTATE ! 
 

   Tajnik MKS-a:                                                       Predsjednik MKS-a: 
                Ivan Rođak v.r.                                                                                Anđelko Crnčec v.r. 

                                        

 


