Na temelju odredbi Članka 32., Statuta Hrvatskog boćarskog saveza (u daljnjem tekstu: HBS), članovi Izvršnog
odbora Hrvatskog boćarskog saveza na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. godine, donose:

PROPOZICIJE O DRŽAVNIM NATJECANJIMA - OPĆENITO

Natjecanja u nadležnosti HBS-a su:
1.
2.
3.
4.

PRVENSTVA HRVATSKE
LIGE U NADLEŽNOSTI HBS
KUP HRVATSKE
TURNIRI DRŽAVNOG ZNAČENJA

OVIM PROPOZICIJAMA SE REGULIRAJU:
1. Opći dio,
2. Organizacija natjecanja, prijave i sudjelovanje,
3. Boćalište s pripadajućim instalacijama,
4. Tehničke norme, ždrijeb, satnica, redoslijed, nagrade, športska odjeća i obuća, vođenje natjecanja,
suđenje, žalbe,
5. Smještaj, boravak i prijevoz,
6. Protokol predstavljanja i podjela nagrada,
7. Financiranje,
8. Završne odredbe.
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I. PRVENSTVA HRVATSKE (PH) – OPĆI DIO
Članak 1.
Na osnovu Statuta HBS za kategoriju igrača “seniori” moguća je organizacija natjecanja pod nazivom:
•
•
•
•
•

“Prvenstvo Hrvatske” u disciplini
“Prvenstvo Hrvatske” u disciplini
“Prvenstvo Hrvatske” u disciplini
“Prvenstvo Hrvatske” u disciplini
“Prvenstvo Hrvatske” u disciplini

“PAROVI KLASIČNO”
“POJEDINAČNO KLASIČNO”
“POJEDINAČNO BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG”
“PRECIZNO IZBIJANJE”
“BRZINSKO IZBIJANJE”

Za igrače u kategoriji do 15 i do 18 godina te za žene moguća je organizacija natjecanja pod nazivom:
•
•
•
•
•
•

“Prvenstvo Hrvatske” u disciplini
“Prvenstvo Hrvatske” u disciplini
“Prvenstvo Hrvatske” u disciplini
“Prvenstvo Hrvatske” u disciplini
“Prvenstvo Hrvatske” u disciplini
“Prvenstvo Hrvatske” u disciplini

“PAROVI KLASIČNO”
“POJEDINAČNO KLASIČNO”
“POJEDINAČNO BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG”
“PRECIZNO IZBIJANJE”
“BRZINSKO IZBIJANJE”
“BRZINSKO IZBIJANJE-ŠTAFETA”

Članak 2.
PH se organiziraju u slijedećim kategorijama (uzrastima):
•
•
•
•
•

Kadeti/kadetkinje– igrači do 15 godina,
juniori – igrači do 18 godina,
juniorke – igračice do 18 godina
seniori – igrači iznad 18 godina.
boćarice

Pravo nastupa za svaku pojedinu kategoriju određena je Propozicijama o državnim natjecanjima po disciplinama.
Za kadete – igrače do 15 godine primjenjuju se članci MTP koji se odnose na igrače - kadete do 14 godina (U 14).
Članak 3.
Na svim natjecanjima sudjeluju igrači iz boćarskih županijskih saveza. Natjecanje se organizira svake godine
prema rasporedu, terminu i mjestu navedenom u kalendaru natjecanja, usvojenom na sjednici Izvršnog odbora
HBS-a.
Termini i mjesta organizacije natjecanja utvrđuju se prilikom donošenja kalendara natjecanja HBS-a po potrebi
može mijenjati i redoslijed organizacije natjecanja.
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II. PRVENSTVO HRVATSKE - ORGANIZACIJA NATJECANJA, PRIJAVE I SUDJELOVANJE
Članak 4.
Županijski savez kojemu je povjerena organizacija natjecanja u mjestu gdje se organizira natjecanje može
osnovati organizacijski odbor, te o sastavu i programu rada informirati HBS, 30 dana prije početka natjecanja.
Članak 5.
Izvršni odbor HBS-a zadužen je za kontrolu organizacije u pripremnoj fazi, dok Sportska komisija rukovodi
natjecanjem u čitavom njegovom trajanju.
Članak 6.
Županijski savezi dužni su sedam (7) dana prije početka natjecanja dostaviti u ured HBS-a Prijavu putem sustava
prijave HBS-a.
Članak 7.
Pravo nastupa imaju svi uredno registrirani igrači s ovjerenim liječničkim pregledom.
Prije upućivanja na natjecanje udruženi savezi, klubovi i igrači dužni su podmiriti sve svoje obveze prema HBS-u,
u protivnom ne mogu sudjelovati.

III. PRVENSTVO HRVATSKE - BOĆALIŠTE S PRIPADAJUĆIM INSTRUMENTIMA I OPREMOM
OPČENITO
Članak 8.
Za održavanje prvenstva trebaju postojati najmanje četiri (4) staze na istom mjestu, koje čine boćalište. Dimenzije
staza moraju biti u skladu sa MTP, a prostor između staza treba biti 0,2 – 0,5 m. Iznimno se dopušta da svaka
druga staza bude odvojena jednom bočnom crtom.
Ako na terenu postoje zaštitne ograde između staza, njihova konstrukcija mora biti takva da se mogu skinuti. Na
dnu staza treba postaviti elastičnu zaštitu za boće visine najmanje 20 cm, i mrežastu ili neku drugu ogradu kroz
koju se vidi, radi zaštite ljudi koji sjede iza ograde.
Na svakoj stazi mora biti postavljen semafor za punte i bacanja (ture), te nosači boća za svaku momčad. Staze
moraju biti označene brojevima s lijeva na desno kada se gleda u semafor. Brojevi i slova moraju biti visoki
najmanje 20 cm. Za brzo izbijanje potreban je elektronski semafor za mjerenje vremena sa zvučnim signalom i
sat za pokazivanje stvarnog vremena.
U sklopu boćališta trebaju postojati svlačionice za igrače i suce koje se mogu zaključavati sa sanitarnim čvorom,
te kupaonica s tušem.
Članak 9.
Teren za igru mora biti natkriven, ako na zahtjev organizatora, Izvršni odbor HBS-a nije dao mogućnost igranja
na otvorenim terenima. Tereni moraju biti dobro i jednako rasvijetljeni rasvjetnim tijelima tako postavljenim da
ne smetaju igračima i ne prave sjenu.
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Članak 10.
Završni sloj igrališta mora biti propisane granulacije (pijeska)od 0 – 4 mm. U prekidima između pojedinih
utakmica tereni se popravljaju i dosipaju pijeskom ako vodstvo natjecanja to zahtjeva (povjerenik ili sudac).
Obavezna debljina pokretnog sloja pijeska je 2 mm. Kontrolu regularnosti igrališta prije početka susreta obavlja
sudac/suci.
U slučaju neispravnosti igrališta sudac/suci određuje/u vrijeme u trajanju od jednog (1) sata kako bi organizator
natjecanja, odnosno domaćin susreta uskladio terene s propozicijama natjecanja.
Radi boljeg efekta TV prijenosa, igrališta se mogu nasipati obojenim pijeskom navedenih granulacija.
Članak 11.
Na pogodno mjesto uz stazu treba postaviti klupe za rezervne igrače i vodstva momčadi. Na zaštićenom,
pogodnom i preglednom mjestu treba postaviti stol s mikrofonom za vodstvo natjecanja, te satom, ako nije
predviđen na glavnom semaforu. Tribine za gledatelje moraju biti odvojene najmanje jedan (1) metar od staza.
Na čelima staza treba zabraniti kretanje gledatelja.
Na prikladno mjesto treba postaviti oglasnu ploču sa rezultatima i rasporedom natjecanja, imenima sudionika,
te ostalim informacijama.

IV. PRVENSTVO HRVATSKE - TEHNIČKE NORME ŽDRIJEB, SATNICA, REDOSLIJED, NAGRADE,
ŠPORTSKA OPREMA, VOĐENJE NATJECANJA, SUĐENJE I ŽALBE.
Članak 12.
Broj sudionika na PH-e određen je Propozicijama o državnim natjecanjima po disciplinama.
Članak 13.
Za ždrijeb na natjecanjima PH zadužena je Sportska komisija HBS-a.
Igrač/i koji se u trenutku sučeva zvižduka kojim se označava početak susreta ne nalazi na igralištu, gubi susret.
Gubitkom tog susreta, gubi se pravo na daljnji tijek natjecanja prema programu organizatora.
Članak 14.
U svim disciplinama primjenjuju se pravila Međunarodnog tehničkog pravilnika (M.T.P., 2021.).
Propozicije natjecanja i protokol natjecanja za sva PH određuje Sportska komisija HBS-a nakon zaključenja prijava
za natjecanje.
Članak 15.
Natjecatelji plasirani na prva četiri mjesta u svim disciplinama nagrađuju se medaljom HBS-a, a pobjedniku se
dodjeljuje pehar.
Organizator natjecanja može nagraditi najboljeg izbijača, najboljeg igrača, najmlađeg sudionika, a prema
mogućnostima može dodijeliti prigodne suvenire vezane za mjesto organizacije natjecanja.
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Članak 16.
Svi natjecatelji dužni su za vrijeme predstavljanja, nastupanja i podjele nagrada biti odjeveni u klupske boje
dresova. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika igrači mogu koristiti jednoobrazne lagane kabanice i kape.
Članak 17.
Vođenje natjecanja povjerava se voditelju (povjereniku) kojeg imenuje Izvršni odbor HBS-a ili Sportska komisija
HBS-a. Državna prvenstva sude po mogućnosti suci kategorije “nacionalni sudac”. Voditelj je zadužen za
objavljivanje rezultata i svih informacija vezanih za natjecanje. Vodstvo natjecanja može imenovati službenog
najavljivača (spikera), te ostalo potrebno osoblje.
Članak 18.
Sve odluke koje donosi vodstvo natjecanja su neopozive. Eventualne žalbe najavljuju se vodstvu natjecanja i u
pismenoj formi dostavljaju u ured HBS-a u roku od 24 sata nakon završetka natjecanja. Ured HBS-a prosljeđuje
žalbe Športskoj komisiji na daljnji postupak.

V. PRVENSTVO HRVATSKE - SMJEŠTAJ, BORAVAK I PRIJEVOZ
Članak 19.
Organizator natjecanja dužan je 60 dana prije početka dostaviti u ured HBS i svim županijskim savezima upute u
svezi s dolaskom na natjecanje, smještaja i prijevoza.
Članak 20.
Svi županijski savezi dužni su 7 dana prije početka natjecanja izvršiti prijavu u sustav prijave HBS-a.

VI. PRVENSTVO HRVATSKE - PROTOKOL PREDSTAVLJANJA I PODJELA NAGRADA
Članak 21.
Organizator je dužan prije početka natjecanja organizirati predstavljanje sudionika, vodstva natjecanja i sudaca.
Predstavljanje se izvodi na sredini terena nakon defilea na čijem su početku natjecatelji i suci, poredani
abecednim redom. Na čelu svake momčadi nalazi se voditelj. Kad su svi poredani, svira se himna. Za vrijeme
himne prisutni su okrenuti prema zastavi (grbu).
Članak 22.
Nakon završenih susreta na terenu, slijedi svečano proglašenje rezultata, podjela nagrada i zatvaranje natjecanja.
Sve ostale manifestacije vezane za natjecanje mogu se organizirati u skladu s lokalnim prilikama (umjetnički
program, konferencije za tisak itd.).
Članak 23.
Na svečano otvaranje i zatvaranje državnih natjecanja organizator može pozvati predsjednika, glavnog tajnika,
članove Izvršnog odbora HBS-a, predsjednika komisija HBS, članove tijela FIB-e, međunarodne suce i druge
zaslužne boćarske djelatnike.
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Članak 24.
Na manifestacije naznačene u Čl. 24. ovih propozicija organizator poziva: čelnike županije, grada i općine,
predstavnike medija i suradnike u organizaciji natjecanja.

VII. PRVENSTVO HRVATSKE - FINANCIRANJE
Članak 25.
Troškove boravka na natjecanju snose sudionici. Sve obveze natjecanja u svezi sa smještajem i prehranom treba
podmiriti prije napuštanja mjesta organizacije natjecanja.
Članak 26.
Troškove povjerenika (voditelje natjecanja), snosi HBS, a visina i način plaćanja utvrđuju se posebnom odlukom
Skupštine HBS-a.
Članak 27.
Organizacijski odbor snosi troškove organizacije natjecanja, sudaca, nagrada iz Čl. 16. stavak 2 ovih propozicija i
troškove dodatnih manifestacija. Broj sudaca po pojedinom Prvenstvu Hrvatske određuje Sportska komisija
nakon završenih prijava.
Članak 28.
Za organizaciju državnih natjecanja organizator je dužan zatražiti kadrovsku i materijalnu pomoć nadležnih
športskih institucija grada, općine i županije.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Na svim natjecanjima u organizaciji HBS-a u disciplinama klasičnih igara (pojedinačno, parovi,) moguće je zatražiti
TIME OUT jedanput u tijeku utakmice sukladno MTP.
Članak 31.
Na svim natjecanjima u nadležnosti HBS-a priznaju se ostvareni rekordi u preciznom, štafetnom i brzinskom
izbijanju i bliženju i izbijanju u krugu. Zapisnik HBS-a o rekordima treba dostaviti Športskoj komisiji koja je
mjerodavna za verifikaciju.
Članak 32.
Izmjene i dopune ovih Propozicija i Propozicija državnih natjecanja po disciplinama donosi Izvršni odbor HBS-a
na prijedlog Športske komisije HBS-a.
Članak 33.
Propozicije o državnim natjecanjima-općenito stupaju na snagu danom donošenja, te prestaju važiti sve
prethodne.
Zagreb, 9. Ožujka 2022.
Ur.br.: 91/2022.

Denis Peršić
Predsjednik HBS-a
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