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Varaždin, 17.01.2016.

KUP REGIJE SJEVER ZA 2015./2016. GODINU
KOVTE, PRIJAVE
Temeljem odluke HKS‐a svi klubovi koji se natječu u 1. ili 2. ligi obavezni su nastupati u kupu, ukoliko ne
nastupe HKS određuje mandatne kazne. Kod žena prvoligašice direktno ulaze u KUP RH s toga ne igraju
kup Regije.
Kod žena ekipe: ŠKK Koprivnica, ŽKK Novska, KK Jedinstvo, KK Moslavina igraju kup eliminacijskim
sistemom, izvlačenje će se raditi bez nositelja i pobjednik kupa Regije sjever ulazi u završnicu kupa RH.
Kod muških svaka županija daje 2 predstavnika na kup Regije sjever. Molim županijske saveze da prijave
svoje predstavnike najkasnije do 26.01.2016. do 20 sati. Tri pobjednika završnice kupa regije sjever
ostvaruju pravo nastupa u završnici kupa RH.
Izvlačenje parova kupa regije sjever za žene i muškarce biti će petak 29.01.2016. godine s početkom u
17,30 sati prije utakmice Željezničar Vž‐ Zanatlija Kt.
SHEMA KUPA ZA ŽENE

SHEMA KUPA ZA MUŠKARCE

Kod izvlačenja neparni brojevi su domaćini u prvom krugu, osim ako je nižerangirani klub parni broj tada
je on domaćin. Domaćini daljnjeg djela natjecanja će se izvlačiti nakon izvlačenja brojeva.
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PROPOZICIJE
Pravo nastupa imaju svi uredno registrirani igrači/ce, sa važećim liječničkim pregledom ne starijim od
šest mjeseci.
U kupu ne vrijede dvojne registracije.
KUP Regije sjever igra se prema pravilniku za održavanje kuglačkih prvenstava regije sjever i prema
pravilnicima HKS‐a.
Nastupa se u disciplini 6 igrača po 4 x (15+15) = 720 hitaca mješovito i to jedna utakmica.
Niže rangirana ekipa uvijek je domaćin.
Domaćin susreta osigurava kuglanu i suce, a gostujuća ekipa snosi troškove puta.
Način odigravanja utakmice određen je sportskim pravilnikom kuglanja na devet čunjeva. (Slično kao
ligaške utakmice, jedina razlika je ukoliko je 4:4 i 12:12 u setovima igra se SV za pobjednika)
TERMINI ODIGRAVANJA
ŽENE:
 Polufinale se mora odigrati najkasnije do 26.03.2016., do 05.03.2016. javiti dogovoreni termin.
 Finale kupa regije sjever igrat će se 02.04.2016.
MUŠKI:
 prvi krug se mora odigrati najkasnije do 26.03.2016., do 05.03.2016. javiti dogovoreni termin.
 Završnica kupa igrat će se 02.04.2016.
Klubovi se dogovaraju o terminu odigravanja i o tome oba kluba izvješćuju voditelja Regije sjever, a
domaćin i pripadajući Zbor sudaca, e‐mailom ili faxom najkasnije 5 dana prije odigravanja.
U slučaju ne postizanja dogovora do datuma kada je potrebno javiti dogovoreni termin, termin utakmice
određuje Voditelj Regije sjever.
VISINA PRISTOJBE ZA ULOŽENI PRIGOVOR ILI ŽALBU
Organizator natjecanja Kupa Regije sjever su županijski savezi regije sjever. Za rješavanje eventualno
nastalih sporova nadležan je u prvom stupnju Voditelj regije sjever, a u drugom stupnju Natjecateljska
komisija regije sjever čija je odluka konačna.
Prigovor u tijeku samog natjecanja rješava se na licu mjesta i ta odluka je konačna.
Žalba i razlog iste, mora se najaviti prije potpisivanja ekipnog zapisnika i sudačkog izvješća i to istog dana
nakon nastupa na koji se odnosi žalba, a obrazloženje žalbe kao i dokaz o uplaćenoj pristojbi u iznosu od
1.000,00 kn mora se dostaviti voditelju natjecanja najkasnije u roku od 48 sati od završetka utakmice.
KOTIZACIJA I NAGRADE
Prema pravilniku za održavanje kuglačkih prvenstava regije sjever u KUP‐u regije sjever nema kotizacija
ni nagrada.
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