Na temelju odredbi Članka 32., Statuta Hrvatskog boćarskog saveza (u daljnjem tekstu: HBS), članovi
Izvršnog odbora Hrvatskog boćarskog saveza na sjednici održanoj 23.6.2021. godine, donose:

PROPOZICIJE O DRŽAVNIM NATJECANJIMA
PETANKA
Članak 1.
Natjecanja u nadležnosti HBS-a u Petanka boćanju su:
1. 1. HRVATSKA PETANKA LIGA – regulirana Propozicijama 1. Hrvatske petanka lige,
2. PETANKA PRVENSTVO HRVATSKE u disciplinama:
3. PETANKA KUP HRVATSKE

Članak 2.
Na svim natjecanjima u organizaciji HBS-a mogu nastupiti samo uredno registrira igrači s ovjerenim
liječničkim pregledom
Članak 3.
Natjecanja se održavaju svake godine prema usvojenom kalendaru natjecanja.
Termini i mjesta organizacije natjecanja utvrđuju se prilikom donošenja kalendara natjecanja HBS-a.
Članak 4.
Na svim natjecanjima primjenjuju se pravila Međunarodna Petanka pravilnika.
U klasičnim disciplinama igra se do 13 punata bez ograničavanja vremena, a susret ne može završiti
neodlučenim rezultatom.
Utakmice ne mogu početi prije 8 sati, niti poslije 21,30 sata.
Članak 5.
Na svim natjecanjima za vrijeme predstavljanja, nastupanja i podjele nagrada igrači/ice i voditelji ekipe
moraju biti odjeveni jednoobrazno u klupske dresove ili trenirke. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika
igrači mogu koristiti jednoobrazne lagane kabanice i kape.
Povjerenik natjecanja
Članak 6.
Izvršni odbor HBS-a za svako natjecanje imenuje Povjerenika natjecanja.
Povjerenik natjecanja ne može biti član kluba koji se natječe na tim natjecanjima.
Povjerenik natjecanja rukovodi natjecanjem, rješava žalbe, prigovore i druga pitanja vezana uz
natjecanje, unosi rezultate natjecanja u službenu internetsku aplikaciju HBS-a.
Povjerenik natjecanja je zadužen za objavljivanje svih informacija vezanih za natjecanje i rezultata na
internetskim stranicama HBS-a.
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Suci natjecanja
Članak 7.
Zbor sudaca HBS-a određuje suce koji će suditi na natjecanjima.
Članak 8.
Sve odluke koje donosi Povjerenik natjecanja ili sudac su neopozive.
Žalbe najavljuju se povjereniku natjecanja ili sucu i u pismenoj formi dostavljaju u ured HBS-a u roku od
24 sata nakon završetka natjecanja. Ured HBS-a prosljeđuje žalbe Sportskoj komisiji HBS-a na daljnji
postupak.
Organizator natjecanja
Članak 9.
Županijski boćarski savez ili klub koje je povjerena organizacija natjecanja može osnovati organizacijsku
komisiju koja je za svoj rad odgovorna Povjereniku natjecanja. Predsjednik organizacijske komisije je
Povjerenik natjecanja.
Organizator natjecanja dužan je 30 dana prije početka dostaviti u ured HBS i svim sudionicima upute s
informacijama o načinu dolaska na natjecanje, smještaja i prijevoza.
Organizator natjecanja može imenovati službenog najavljivača (spikera), te ostalo potrebno osoblje.
Organizator natjecanja snosi troškove organizacije natjecanja, sudaca, dodatnih nagrada i dodatne
troškove manifestacija.
Članak 10.
Završetkom susreta slijedi svečano proglašenje pobjednika i rezultata, podjela nagrada i zatvaranje
natjecanja.
Organizator može organizirati i poprati program.
Članak 11.
Na svečano otvaranje i zatvaranje državnih natjecanja organizator može pozvati predsjednika, glavnog
tajnika, članove Izvršnog odbora HBS-a, predsjednika komisija HBS, članove međunarodnih federacija,
međunarodne suce i druge zaslužne boćarske djelatnike.
Organizator može pozvati: čelnike županije, grada i općine, predstavnike medija i suradnike.

PETANKA PRVENSTVO HRVATSKE (PPH)
Članak 12.
PPH za seniorski uzrast odigrava se u disciplinama:
•
•
•
•

POJEDINAČNO KLASIČNO
PAROVI KLASIČNO,
TROJKA KLASIČNO,
PRECIZNO IZBIJANJE

Članak 13.
Igrači/ce kadeti i juniori mogu nastupiti u kategoriji seniora.
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Boćarice mogu nastupati u kategorijama za muškarce samo u disciplinama par klasično i trojka klasično
na način da unutar jedne ekipe može sudjelovati neograničen broj boćarica.
PPH- prijave i sudjelovanje
Članak 14.
Boćarski klubovi su dužni sedam (7) dana prije početka natjecanja dostaviti u ured HBS-a Prijavu s
imenima natjecatelja koji će sudjelovati na PPH.
Boćarski klubovi i njihovi predstavnici za koje se ne dostave pravovremene prijave gube pravo nastupa
na državnom natjecanju.
Članak 15.
Najmanje pola sata prije početka susreta svi natjecatelji dužni su ispuniti listić “Prijava za natjecanje”, te
ga predati povjereniku natjecanja.
Uz prijavu za natjecanje predaje se članska iskaznica, a na zahtjev vodstva natjecanja i osobna
iskaznica.
Članak 16.
U slučaju odustajanja prijavljenih igrača od zakazanog natjecanja, zamjena (popuna) se vrši prema
redoslijedu klubova postignutom u sklopu Hrvatske Petanka lige iz prethodne godine (za 2021.godinu na
osnovu plasmana na ekipnom Petanka prvenstvu Hrvatske iz 2020.godine).
Zamjena (popuna) se vrši na način da najbolje plasirani klub iz prethodne sezone daje jednog igrača, a
nakon najbolje plasiranog kluba, predstavnika daje drugi najbolje plasirani klub, i nadalje.
U slučaju da svaki od klubova sudionika PH da po jednog dodatnog predstavnika na PH, popuna se vrši
na način da po gore navedenom redoslijedu svaki od klubova daje drugog, i nadalje, predstavnika.

PPH - boćalište s pripadajućim instrumentima i opremom
Članak 17.
PPH se može održati samo na boćalištu s najmanje osam (8) staza na istom mjestu ili dva puta po četiri
(4) staze na dvije odvojene lokacije (u krugu 30 kilometara ili manje).
Dimenzije staza moraju biti u skladu sa Međunarodnim petanka pravilima.
Na svakoj stazi mora biti postavljen semafor za punte 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.
U sklopu boćališta treba postojati sanitarni čvor.
Članak 18.
Tereni mogu biti otvoreni ili zatvoreni te moraju biti dobro i jednako rasvijetljeni rasvjetnim tijelima tako
postavljenim da ne smetaju igračima i ne prave sjenu.
Članak 19.
Završni sloj igrališta mora biti propisane nasutosti od 1,5 cm.
U prekidima između pojedinih utakmica tereni se popravljaju i dosipaju pijeskom, ili se pijesak sa istih
odstranjuje, ako povjerenik ili sudac natjecanja to zahtjeva.
Kontrolu regularnosti igrališta prije početka susreta obavlja sudac/suci.
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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.
Članak 20.
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.
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.
PPH redoslijed
Članak 21.
Broj sudionika na PPH-e u pojedinim disciplinama određen je ovim Propozicijama ili posebnim odlukama
Izvršnog odbora HBS-a.
U svih seniorskim disciplina nema nosioca skupina, a broj sudionika i ključ popunjavanja iz petanka
klubova određuje Izvršni odbor HBS-a posebnom odlukom.
Na PPH broj sudionika (ekipa ili igrača) je dvadeset i četiri (24) po disciplini, od kojih po dva iz svake
grupe ostvaruju plasman u četvrtfinale, koje se igra po kup sustavu i to: A1-B2, B1-A2, C1-D2, D1-C2.
Polufinala igraju pobjednici: A1/B2 – C1/D2 te B1/A2 – D1/C2.
Sudionici ne razigravaju za treće mjesto, već se medalje dodjeljuju za dva trećeplasirana sudionika.
PPH ždrijeb
Članak 22.
Ždrijeb za natjecanje obavlja se 30 minuta prije početka natjecanja uz prisustvo povjerenika natjecanja,
sudaca, predstavnika kluba organizatora i predstavnika HBS-a.
Formiranje skupina na PPH vrši se izvlačenjem (ždrijebom). Najprije se popuni prva (I.) skupina, pa
potom druga (II.), treća (III.) četvrta (IV.), peta (V.) i šesta (VI.), a ako nedostaje broj natjecatelja popuna
do broja dvadeset i četiri (24) se vrši prema plasmanu natjecatelja iz prethodne sezone (članak 8. ovih
propozicija).
Ako se igra na dva (2) odvojena terena tj. lokacije (mjesta), skupina jedan, dva i tri ostaju na terenima
gdje se igra nastavak natjecanja, a skupine četiri, pet i šest odlaze na dodatne terene te se po završetku
prvog kruga vraćaju na terene gdje se igra nastavak natjecanja.
Ako se natjecanje provodi i ujutro i poslijepodne, klub organizator je dužan izvijestiti ured HBS-a i
boćarske klubove o istom, kako bi natjecatelji koji nastupaju na državnom prvenstvu znali kada se oni
natječu. Isto vrijedi i kada se igra na dva odvojena mjesta sa po četiri (4) staze.

PPH-satnica natjecanja
Članak 23.
Satnicu natjecanja definira organizator natjecanja u dogovoru sa Sportskom komisijom HBS-a.
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Igrač/ica ili ekipa koja se ne pojavi na prijavi i/ili ždrijebu gubi pravo nastupa.
Ekipa ili igrač/ica koji se u trenutku sučeva zvižduka za početak susreta ne nalazi na igralištu, gubi
susret. Gubitkom tog susreta, gubi se pravo na dalje natjecanje prema programu organizatora.
PPH-nagrade
Članak 24.
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.
PPH-smještaj
Članak 25.
Organizator natjecanja dužan je 14 dana prije početka prvenstva dostaviti u ured HBS i svim klubovima
upute o načinu dolaska na natjecanje, smještaja i prijevoza.
PPH- protokol predstavljanja i podjela nagrada
Članak 26.
Organizator je dužan prije početka natjecanja organizirati predstavljanje sudionika, povjerenika
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 ekipa.
Kad su svi poredani, svira se himna. Za vrijeme himne prisutni su okrenuti prema zastavi (grbu).
PPH - financiranje
Članak 27.
Troškove boravka na natjecanju snose sudionici. Troškove smještaja i prehrane sudionici treba podmiriti
prije napuštanja mjesta organizacije natjecanja.
Članak 28.
Troškove povjerenika natjecanja snosi HBS, a visina i način plaćanja utvrđuju se posebnom odlukom
Skupštine HBS-a. Troškove pehara i medalja snosi HBS.
PETANKA KUP HRVATSKE (PKH)
Članak 29.
PKH se igra po fazama:
1. faza: šest (6) pojedinaca svaka ekipa, bez prava zamjene.
2. faza: tri (3) puta par klasično svaka ekipa, sa pravom zamjene.
3. faza: dva (2) puta trojka klasično, sa pravom zamjene.
Svaka pobjeda u pojedincu klasično donosi dva boda za klub u utakmici, pobjeda u paru donosi tri boda,
pobjeda u trojci donosi pet bodova. Ukupan zbroj bodova u jednoj utakmici je trideset i jedan (31).
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Članak 30.
Na PKH klub ima pravo sudjelovati sa jednom ekipom, koja broji između šest (6) i deset (10) igrača i
igračica u zbroju. U ekipi mogu nastupati po potrebi svi muškarci i sve žene.
Članak 31.
HBS pobjedniku natjecanja dodjeljuje prelazni pehar, pehar pobjednika i 10 medalja. Plasiranima od 2.
do 4. mjesta dodjeljuje se po 10 medalja.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Na svim natjecanjima u nadležnosti HBS-a priznaju se ostvareni rekordi u preciznom izbijanju.
Zapisnik o rekordima HBS-a treba dostaviti u roku od 7 dana u ured HBS-a.
Članak 33.
Hrvatska Petanka liga i natjecanje unutar iste je regulirano posebnim propozicijama, koje svake godine
na prijedlog komisije za razvoj petanka boćanja u Hrvatskoj donosi Izvršni odbor HBS-a.
Propozicije za Petanka turnire državnog značenja donosi Izvršni odbor HBS-a na prijedlog komisije za
razvoj Petanka boćanja u Hrvatskoj.
Članak 34.
Izmjene i dopune ovih Propozicija i Propozicija državnih natjecanja po disciplinama donosi Izvršni odbor
HBS-a.
Članak 35.
Propozicije o državnim natjecanjima - Petanka stupaju na snagu danom donošenja.

Zagreb, 23.6.2021.
Ur.br.: 178/2021.

Tomislav Ćurko
Predsjednik HBS-a
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