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POVJERENICIMA ŽUPANIJSKIH I MEĐUŽUPANIJSKIH NATJECANJA
KLUBOVIMA SUDIONICIMA POLUZAVRŠNOG TURNIRA – SKUPINA „A“
PRVENSTVA HRVATSKE ZA KADETE

Poštovani,
Natjecateljski sektor Hrvatskog košarkaškog saveza dodijelio je organizaciju
Poluzavršnog turnira Prvenstva Republike Hrvatske za kategoriju kadeta, skupina „A"
KK «MEĐIMURJE» iz Čakovca.
Poluzavršni turnir Prvenstva Republike Hrvatske za kadete
skupina "A"
održat će se u Čakovcu od 2. do 6. svibnja 2007.g.
Povodom održavanja turnira, Natjecateljski sektor Hrvatskog košarkaškog saveza
objavljuje:
Organizator je osigurao:
- Smještaj i prehranu u TOPLICAMA SVETI MARTIN (****) na bazi punog
pansiona, po cijeni od 220,00 kuna po danu i po osobi. Toplice Sveti Martin
su 20 km udaljene od Čakovca, a organizator je osigurao i snosi troškove
lokalnog prijevoza.
-

Rezervacija smještaja obavlja se u KK MEĐIMURJE (potrebno je što žurnije, a
najkasnije do 24. travnja 2007.g. kontaktirati KK MEĐIMURJE radi rezervacije),
o kontakt osoba: g. Nenad Kukić, mob. 098 90 80 479
fax. 040 364100

-

Uplate se obavljaju na račun KK «Međimurje, Preloška 91
o žiro račun broj: 2500009-1101208539
o MB: 1984926

-

Sudionici su dužni prilikom dolaska na natjecanje predočiti kopiju
virmana.

-

Sudionici trebaju ŽURNO Hrvatskom košarkaškom savezu (fax 01/36 88 946)
potvrditi sudjelovanje na turniru, kao i dostaviti podatke o igračima te podatke
o treneru na obrascu u Prilogu.

Poluzavrsnica PH kadeti skupina A Cakovec.doc

Temeljem plasmana na I. stupnju natjecanja (regionalnim natjecanjima) te
Propozicija natjecanja, na Poluzavršnom turniru – skupina „A“ sudjeluju:
-

prvoplasirana momčad JUGA – KK ZADAR
prvoplasirana momčad ZAPADA – još nije poznata
prvoplasirana momčad SJEVERA – KK MEĐIMURJE
drugoplasirana momčad CENTRA – KK DUBRAVA
drugoplasirana momčad CENTRA – KK FENIX

Sastanak klubova s opunomoćenikom Hrvatskog košarkaškog saveza i
Organizatorom održat će se u srijedu, 3. svibnja 2007.g. s početkom u
13,30 sati u prostorijama II. Osnovne škole Čakovec.
Sudionici Poluzavršnog turnira snose zasebno vlastite troškove puta i smještaja, te
jednaki dio troškova puta i smještaja sudaca, a Organizator snosi troškove pristojbi
sudaca i opunomoćenika, pristojbi pomoćnih sudaca, izrade biltena te organizacijske
troškove.
Natjecanje se organizira prema odredbama Propozicija natjecanja usvojenim od
Upravnog odbora Hrvatskog košarkaškog saveza. Natjecanje se organizira prema
odredbama Propozicija natjecanja usvojenim od Upravnog odbora Hrvatskog
košarkaškog saveza koje su objavljene na web stranici Hrvatskog košarkaškog
saveza: www.hks-cbf.hr (O Savezu/Pravilnici)
Podsjećamo na Članak 2.2. Propozicija:

2.2. Na utakmicama prvenstva za pretkadete i kadete momčadi se ne mogu
braniti zonskom obranom.
Komisija u sastavu Tonči Anzulović – predsjednik, Zrinka Tomičić – član i Lidija Pleić
– član, dana 19. travnja 2007.g. s početkom u 12,30 sati u prostorijama Hrvatskog
košarkaškog saveza izvršila je izvlačenje natjecateljskih brojeva za Poluzavršnog
turnire Prvenstva Hrvatske za kadete – skupina "A". Izvučeni su sljedeći
natjecateljski brojevi:
Skupina "A"
1. KK ZADAR prvoplasirana momčad JUGA
2. KK FENIX - drugoplasirana momčad CENTRA
3. prvoplasirana momčad ZAPADA
4. KK MEĐIMURJE - prvoplasirana momčad SJEVERA
5. KK DUBRAVA - drugoplasirana momčad CENTRA
Utakmice će se igrati u Sportskoj dvorani OŠ Čakovec i Sportskoj dvorani
OŠ Selnica (samo u petak, 4.05.2007.)
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Raspored natjecanja:

Srijeda, 02.05.2007. – II. Osnovna škola Čakovevc
15,30

KK FENIX

-

KK DUBRAVA

17,30

KK MEĐIMURJE

-

1. ZAPAD

slobodan dan

KK ZADAR
Četvrtak, 03.05.2007. – OŠ Čakovec

15,30

1. ZAPAD

-

KK FENIX

18,00

KK ZADAR

-

KK MEĐIMURJE

slobodan dan

KK DUBRAVA
Petak, 04.05.2007. – OŠ Selnica

18,00

KK DUBRAVA

-

1. ZAPAD

20,00

KK FENIX

-

KK ZADAR

slobodan dan

KK MEĐIMURJE

Subota, 05.05.2007. – OŠ Čakovec
18,00

KK ZADAR

-

KK DUBRAVA

20,00

KK MEĐIMURJE

-

KK FENIX

slobodan dan

1. ZAPAD
Nedjelja, 06.05.2007. – OŠ Čakovec

12,00

1. ZAPAD

-

KK ZADAR

14,00

KK DUBRAVA

-

KK MEĐIMURJE

slobodan dan

KK FENIX

Pravo nastupa imaju igrači rođeni 1991.g. i mlađi koji posjeduju Natjecateljsku
iskaznicu izdanu od strane Hrvatskog košarkaškog saveza te koji se nalaze
na ovjerenom popisu igrača izdanom od strane HKS-a.
Podsjećamo Vas na Članak 5.2. Propozicija natjecanja «Na Popisu igrača s pravom
igranja momčadi klubova A-1 muške lige mogu se naći samo igrači koji s
klubom imaju zaključene ugovore (evidentirane kod povjerenika
Povjerenstva za natjecanje Hrvatskog košarkaškog saveza), ako se radi o
igračima starijim od petnaest (15) godina.»
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Na Poluzavršnom turniru Prvenstva Hrvatske za kategoriju kadeta mogu nastupiti
igrači koji su ostvarili prijelaz iz drugog kluba samo pod uvjetom da u sezoni
2006/07 (na županijskim ili međužupanijskim prvenstvima) nisu nastupili
za kadetsku ekipu kluba iz kojeg prelaze.
Treneri ekipa obvezni su predočiti licencu izdanu od Hrvatskog
košarkaškog saveza za sezonu 2006/07, jer u protivnom neće moći voditi
ekipu.
Natjecateljski sektor
Hrvatskog košarkaškog saveza
Prilog:
- obrazac za prijavu igrača i rukovodstva ekipa
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