Zagreb, 20. svibnja 2020.
Br.:78-2/2020

ODLUKA
Izvršni odbor HBS-a na video sjednici održanoj 20.svibnja 2020.godine donosi odluku o
nastavku natjecanja u HBL u sezoni '19./'20. na sljedeći način:

1. Nastavak natjecanja u HBL za natjecateljsku sezonu započinje 13.6.2020.
Ako se do tada ne steknu uvjeti za nastavak u HBL natjecanja će započeti 20.6.2020.
odnosno najkasnije 27.6.2020.
Nastavak natjecanja igra se na sljedeći način:
•

•

•

•
•

•

•

1. HBL – Nakon odigranih 15 kola regularnog dijela IO HBS-a donosi odluku da se
ne igraju preostala tri kola. Poredak na tablici od 5.-10. mjesta je konačan. Četiri
(4) prvoplasirane ekipe igraju završnicu u Rijeci 20. i 21.6.2020.g. radi utvrđivanja
konačnog poretka od 1.- 4. mjesta. Domaćin i organizator završnice je BK Vargon
HŽBL – Nakon odigranih 9 kola regularnog dijela IO HBS-a donosi odluku da se ne
igraju preostala tri kola. Poredak na tablici od 5.-6. mjesta je konačan. Četiri (4)
prvoplasirane ekipe igraju završnicu u Labinu 27. i 28.6.2020.g. radi utvrđivanja
konačnog poretka od 1.- 4. mjesta. Domaćin i organizator je BK Labin.
HJBL – Nakon završetka regularnog dijela natjecanja u skupini Sjever i odigranih
7 kola i nekompletnog 8. kola od 10 predviđenih kola u skupini Jug IO HBS-a donosi
odluku da se tablice za skupine sjever i jug utvrđuju kao konačne. Završnicu HJBL
za titulu prvaka HJBL-e za sezonu 2019./2020. igrat će prvoplasirane ekipe
skupina Jug i Sjever 22.6.2020. Domaćin je Zadarski ŽBS.
2. HBL Jug- nastavlja natjecanja odigravanjem preostalih kola od 16. – 18. prema
ždrijebu obavljenom na početku natjecateljske sezone.
2. HBL Sjever - Nakon odigranih 7 kola regularnog dijela natjecanja za sezonu
2019./2020. ekipe će odigrati zaostale susrete i preostala dva kola 1. dijela
natjecanja (8. i 9. kolo). Nakon toga redoslijed ekipa na tablici od 5.-10. mjesta
uzima se kao konačan za sezonu 2019./2020. Ekipe pozicionirane od 1.-4. mjesta
odigrat će između sebe još tri uzvratne utakmice radi utvrđivanja redoslijeda od
1.-4. mjesta.
3.HBL-e - Nakon odigranih 7 kola regularnog dijela natjecanja za sezonu
2019./2020. ekipe će odigrati preostala dva kola 1. dijela natjecanja (8. i 9. kolo).
Nakon toga redoslijed ekipa na tablici od 5.-10. mjesta uzima se kao konačan za
sezonu 2019./2020. Ekipe pozicionirane od 1.-4. mjesta odigrat će između sebe još
tri uzvratne utakmice radi utvrđivanja redoslijeda od 1.-4. mjesta.
1.HRL – početak natjecateljske sezone 2020. je 27.6.2020.godine Završetak je
10.10.2020.godine.
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2. VAŽNO - Dozvola za nastavak natjecanja ovisi o odluci nadležnih tijela CZ i HZJZ RH.
Ako se do 27.6.2020. ne steknu uvjeti za nastavak natjecanja u HBL-a natjecateljska
sezona 2019/2020 je gotova. Svi postignuti rezultati s poništavaju te će sljedeća
natjecateljska sezona 2020./2021. započeti u istom obliku s istim klubovima. Nema
napredovanja (u viši rang) i ispadanja (u niži rang) u HBL-a na osnovu rezultata u
2019./2020.
3. ŽBS kod prijave ekipe najvišeg županijskog ranga natjecanja koja je ostvarila pravo
nastupa u sezoni 2020./2021. u 3. HBL-e moraju u HBS dostaviti tablicu i sve rezultate na
osnovu kojeg je ekipa ostvarila pravo napredovanja.
4. Završetak natjecateljske sezone 2019./2020. ovisi o datumu nastavka natjecanja
5. Prijava ekipa za nastup u HBL za sezonu '20/'21 je od 27.7. - 4.8.2020.godine
6. Ždrijeb za HBL-e za sezonu '20/'21 je 9.8.2020.godine
7. Nova natjecateljska sezona '20/'21 započinje 22.8.2020.godine
8. Prijelazni rok i period za registraciju za sezonu '20./'21. započinje 6.7. i završava 7.8.2020.
Kalendar natjecanja i izmjene i dopune propozicija za završetak natjecanja u sezoni 2019./2020.
na prijedlog Sportske komisije usvojio je Izvršni odbor HBS-a.
Prilog:
•
•
•

Kalendar natjecanja HBL-e za sezonu '19/'20,
Dopune i izmjene propozicija o državnim natjecanjima Hrvatskih boćarskih liga sezona
2019./2020. – specijalnost volo
Propozicije natjecanja HRL-e za 2020.godinu

Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza
Tomislav Ćurko
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