
  
 

 

Zagreb, 31.3.2021. 
Br.:93-2/2021 

- Klubovima 2. HBL Sjever 

- Klubovima 3. HBL - svima 

- Sportska komisija HBS-a 

- Zbor sudaca HBS-a 

- Predsjednik Sudačke komisije HBS-a 

- Povjerenici 2. HBL Sjever i 3. HBL - svima 

 

PREDMET: Natjecanje u 2. HBL Sjever i 3. HBL - SVE 

 

Sukladno odluci Stožera CZ RH od 12.3.2021.godine omogućeno je od 15.3.2021.g. natjecanje u svim 

sportovima na svim nivoima ISKLJUČIVO na otvorenom bez prisustva gledatelja. Temeljem te odluke 

Izvršni odbor HBS-a donosi: 

 

1. Odluku o promjeni kalendaru natjecanja HBS-a 

2. Odluku o promjeni propozicija natjecanja 2. Hrvatske boćarske lige Sjever i 3 HBL - sve 

3. Naputak za Povjerenike za 2. HBL sjever, 3. HBL - sve, Predsjednika Sudačke komisije 

HBS-a i sve suce 2-ih i 3-ih HBL i sve klubove 2. HBL sjever i 3.-ih HBL-a za postupanja u 

slučaju kiše i lošeg vremena uslijed kojeg nije moguće igranje na otvorenim boćalištima 

OBRAZLOŽENJE 

1. Promjenama kalendara natjecanja u 2. Hrvatskoj boćarskoj ligi Sjever i 3 HBL - sve određuju se 

termini odigravanja susreta. Promjenama kalendara natjecanja svi susreti se igraju u sljedećim 

terminima: 

• 2. HBL sjever: subotom (prema postojećem kalendaru bez promjene) 

• 3. HBL Istra – Primorje  

➢ subotom u 15 sati – susreti u kojima se susreću klubovi iz različitih ŽBS i 

susreti u kojima sudjeluje BK Lošinj 90 

➢ nedjeljom u 15 sati – susreti u kojima se susreću klubovi iz istih ŽBS 

➢ Početak susreta - satnica u kojem nastupa ekipa BK Lošinj 90 određuje se 

u dogovoru s Povjerenikom 3 HBL IP sukladno voznom redu trajekta 

➢ Iznimka su susreti koji se igraju 3.6. i 22.6.2021.godine 

• 3. HBL Dubrovnik – Neretva: nedjeljom (prema postojećem kalendaru bez promjene) 

• 3. HBL Srednja Dalmacija 

➢ subotom u 15 sati – susreti u kojima se susreću klubovi iz različitih ŽBS i 

susreti u kojima su  Supetar i Komiža gosti 

➢ nedjeljom u 15 sati – susreti u kojima se susreću klubovi iz istih ŽBS i 

susreti u kojima su Supetar i Komiža domaćin 

➢ Početak susreta - satnica u kojem nastupa ekipa BK Supetar i BK Komiža 

određuje se u dogovoru s Povjerenikom 3 HBL SD sukladno voznom redu 

trajekta 

• 3. HBL Zagreb – Slavonija: nedjeljom (prema postojećem kalendaru bez promjene) 

➢ Iznimka su susreti koji se igraju 3.06. i 22.6.2021.godine 

 

 

 



  
 

 

 

2. Na istoj sjednici I.O. HBS-a temeljem odluke CZ RH donosi odluku o promjeni Propozicija o 

državnim natjecanjima: 

 

➢ II HBL Sjever sezona 2020./2021. Postojeći članak 16. mijenja se i glasi: 

 

„Klubovi II. HBL sjever susrete odigravaju ISKLJUČIVO na otvorenim terenima ili natkrivenim 

terenima s kompletno otvorenim najmanje 2 bočne strane, i sa najmanje četiri staze, koje čine 

boćalište. Moguća je i  promjena mjesta odigravanja susreta, ali ona mora biti odobrena od strane 

Povjerenika lige, uz obavezu igranja isključivo na otvorenim ili natkrivenim terenima kako je i 

navedeno.“ 

➢ III HBL sezona 2020/2021. Postojeći članak 16. mijenja se i glasi: 

 

„Klubovi III. HBL  susrete odigravaju ISKLJUČIVO na otvorenim terenima ili natkrivenim 

terenima s kompletno otvorenim najmanje 2 bočne strane, i sa najmanje četiri staze, koje čine 

boćalište. Moguća je i  promjena mjesta odigravanja susreta, ali ona mora biti odobrena od strane 

Povjerenika lige, uz obavezu igranja isključivo na otvorenim ili natkrivenim terenima kako je i 

navedeno.“ 

 

3. „Dopuna uputa za igru u uvjetima pandemije COVID 19 – boćarske dvorane“ usvojena na sjednici 

IO HBS-a (19.10.2020.) primjenjuje se i za sve susrete 2.-ih i 3-ih HBL-a koji se u „proljetnom 

dijelu sezone 20./21“ igraju ISKLJUČIVO NA OTVORENOM. Preporuka je svim klubovima da na 

susretima 2.-ih i 3.-ih HBL po mogućnosti ne koriste svlačionice na susretima osim dijela u 

kojima se nalaze sanitarni čvorovi.  

 

4. Upute za odigravanje susreta u 2. HBL sjever i 3 HBL-a uslijed kiše i lošeg vremena: 

➢ U slučaju lošeg vremena i prekida u susretu između klubova iz iste županije 

postupanje je sljedeće: 

➢ U slučaju lošeg vremena (kiša), a da susret nije započeo klubovi domaćini 

obavještavaju povjerenika o vremenskoj situaciji  koji je  jedini ovlašten za 

donošenje odluke o eventualnoj odgodi odigravanja susreta. 

➢ Povjerenik lige donosi odluku: 

▪ odgodi susreta ili 

▪ ne odobrava odgodu te konačnu odluku o odigravanja susreta prepušta 

delegiranim sucima ovisno o situaciji na terenu.  

➢ O svojoj odluci Povjerenik lige obavještava predstavnike klubova i suce susreta 

Povjerenika za delegiranje sudaca 2 HBL Sjever i/ili Povjerenika Županijskog ZS  

➢ Suci susreta su osim u slučaju kada ih o odgodi susreta obavijesti povjerenik lige 

ili odgovorna osoba iz županijskog zbora sudaca  dužni pojaviti se u predviđeno 

vrijeme za početak susreta na boćalištu. Ekipe domaćina nisu ovlaštene za 

davanje naloga sucima, niti za odgodu susreta.  

➢ U slučaju prekida, a kada je susret započeo nastavak se igra sukladno članku 25. 

Pravilnika o natjecanju HBS-a. 

➢ Rezervni termini za odigravanje neodigranog ili prekinutih susreta su: 

- Sljedeći dan ako se radi o prekinutom/odgođenom susretu od 

subote odnosno u srijedu ili slijedeću subotu/nedjelju (odluka 

Povjerenika lige) 



  
 

 

 

➢ U slučaju lošeg vremena i u subotu/nedjelju ili srijedu određuje se  neki drugi 

termin o čemu klubovi traže dozvolu povjerenika HBL-e.  

➢ Susret se obavezno mora pokušati odigrati u tjednu koji slijedi. U slučaju ako 

ekipe ne postignu dogovor oko termina odigravanja susreta povjerenik lige 

određuje sljedeću subotu/nedjelju i/ili srijedu kao termin odigravanja nastavka 

prekinutog susreta ili neodigranog susreta, 

➢ Povjerenik lige o novom datumu odigravanja neodigranog ili prekinutog susreta 

obavezno obavještava suce susreta (posredstvom Povjerenika za suđenje 2. HBL 

Sjever i Povjerenika Županijskih ZS).  

➢ Svi zaostali susreti u 2 HBL-i Sjever i 3 HBL  moraju se odigrati prije termina 

predviđenog za odigravanje 17. (19.) odnosno 18. (20.) kola ako tako odluče 

Povjerenici HBL-a. U cilju poštivanja istog, povjerenik lige može kao rezervni 

termin odrediti osim nedjelje i/ili srijede i neki drugi dan za odigravanje 

zaostalog susreta. 

 

Posebno se skreće pažnja sucima, klubovima i igračima na strogo poštivanje uputa i mjera stožera CZ 

RH, HZJZ i tijela Hrvatskog boćarskog saveza vezanih za igranje u uvjetima pandemije COVID 19. 

 

PRILOG: 

➢ Dopuna uputa za igru u uvjetima pandemije COVID 19 

➢ Novi kalendar natjecanja u 2. HBL sjever i 3. HBL - sve 

 
 
 

Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza 

Tomislav Ćurko 
 


