BOĆARSKI SAVEZ PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
PROPOZICIJE NATJECANJA U SEZONI 2021./2022.
ŽUPANIJSKA ŽENSKA LIGA

1. U LIGI SE NATJEČE 5 ( PET ) KLUBOVA SA PODRUČJA PRIMORSKO - GORANSKE
ŽUPANIJE.
2. IGRA SE TROKRUŽNI BOD SISTEM PREMA RASPOREDU U PRILOGU.
3. UVJETI ZA NATJECANJE SU ČETIRI ( 4 ) TERENA U ISTOM KVADRATU I NIVOU
SA PRATEĆIM INSTALACIJAMA I OPREMOM.
4. JEDNA IGRAČICA MOŽE IGRATI NAJVIŠE (MAX) TRI ( 3 ) DISCIPLINE.
5. SUSRETI I. I III.. FAZE TRAJU 1 SAT I 15 MINUTA.
U JEDNOM SUSRETU IGRAJU SE SLIJEDEĆE DISCIPLINE:
I. FAZA
1 BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG
1 POJEDINAČNO KLASIČNO
1 PAR KLASIČNO
1 TROJKA KLASIČNO
II. FAZA
1 PRECIZNO IZBIJANJE
1 PRECIZNO IZBIJANJE
III. FAZA
1 BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG
1 POJEDINAČNO KLASIČNO
1 PAR KLASIČNO
1 TROJKA KLASIČNO
UKUPNO JE NA SUSRETU DESET IGARA I 20 BODOVA.

TIJEK SUSRETA:
Trideset ( 30 ) minuta prije početka utakmice voditelji ekipa predaju sucu članske iskaznice i
“PRIJAVU ZA NATJECANJE PO DISCIPLINAMA”, a 15 minuta prije početka natjecanja u
“PRIJAVU ZA NATJECANJE PO DISCIPLINAMA” voditelji klubova upisuju imena igračica
za discipline I. FAZE susreta. Suci izvlače brojeve igrališta za discipline I. FAZE.
II. FAZA
Nakon završene I. FAZE, voditelji klubova u “PRIJAVI ZA NATJECANJE PO
DISCIPLINAMA” upisuju imena igračica za discipline II. FAZE susreta: PRECIZNO
IZBIJANJE i PRECIZNO VALJANJE. Prvo se ždrijebaju tereni na kojima će se odigrati koja
disciplina (TERENI 1 i 3), potom koja će disciplina će krenuti prva te naposljetku koja će ekipa
započeti igru.
PREPORUKA SUCIMA JE DA TERENE, REDOSLIJED DISCIPLINA I REDOSLIJED
EKIPA ODREĐUJU POMOĆU KARTICA S BROJEVIMA UMJESTO BACANJEM
NOVČIĆA.
III. FAZA
Nakon završene II. FAZE voditelji klubova “PRIJAVU ZA NATJECANJE PO
DISCIPLINAMA” upisuju imena igračica za discipline III. FAZE susreta. Voditelji moraju voditi
računa da u disciplinama PAR KLASIČNO i TROJKA KLASIČNO izmjene najmanje (MIN.)
JEDNU ( 1 ) igračicu u odnosu na iste discipline u I. FAZI, dok igračica u POJEDINAČNOM
KLASIČNOM ne smije biti ista kao u I. FAZI.

DODATNE NAPOMENE:
1. Uz prijavnicu predaje se članska iskaznica, a na zahtjev vodstva natjecanja i osobna iskaznica.
Pravo prijave i nastupa imaju sve uredno registrirane igračice s ovjerenim liječničkim pregledom
kako propisuje „Zakon o sportu“.
2. Klub za svaki susret prijavljuje MINIMALNO SEDAM ( 7 ), A MAKSIMALNO ( 12 )
IGRAČICA.
3. U svim disciplinama moguć je neriješen rezultat za koji se dobiva JEDAN ( 1 ) punat/ poen, a
za pobjedu DVA ( 2 ) punta/ poena.
4. Pobjednik susreta je momčad koja je osvojila više punata/ poena. Za ukupnu pobjedu ekipa
dobiva TRI ( 3 ) BODA, za neriješeno JEDAN ( 1 ) BOD te za pobjedu NULA ( 0 ) bodova.
5. Za neopravdano neodigranu disciplinu ekipa dobiva MINUS JEDAN ( -1 ) bod, kojeg
povjerenik lige upisuje u ljestvicu. LJESTVICA SE VODI NA OSNOVU ZBIRA
OSVOJENIH BODOVA PO SUSRETU, PREMA PROPOZICIJAMA HBS-a.

6. Klub koji neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja (liga natjecanje, doigravanje
za prvaka) kaznit će se ODUZIMANJEM TRI ( 3 ) boda na tablici. U slučaju nedovoljnog broja
bodova ili kada se radi o doigravanju za prvaka kazneni bodovi se prenose u slijedeću
natjecateljsku sezonu bez obzira na rang natjecanja. Također, klub će biti kažnjen sukladno
odredbama Disciplinskog pravilnika HBS-a. U ponovljenom slučaju - unutar jedne natjecateljske
sezone, kada klub ne odigra susret smatra se da je odustao od natjecanja. U tom slučaju i u
slučaju kada klub iz nekog drugog razloga odustane od natjecanja postupanje je slijedeće:
• Ako klub nije odigrao 50 % susreta u natjecateljskoj sezoni svi se njegovi dotadašnji rezultati
brišu
• Ako je klub odigrao 50% i više susreta u natjecateljskoj sezoni njegovi se postignuti rezultati
priznaju. U tom slučaju svi preostali susreti nakon njegovog odustajanja registriraju se u korist
protivnika s maksimalnim rezultatom. Klub koji je odustao od natjecanja prelazi u najniži rang
natjecanja koji je u nadležnosti županijskog boćarskog saveza na kojem klub ima sjedište.
7. Klub u jednoj natjecateljskoj sezoni može samo jednu utakmicu odigrati sa ŠEST ( 6 ) igračica.
U tom slučaju u I. i II. FAZI ekipa gubi susret u disciplini pojedinačno klasično s rezultatom 6:0 i
toj ekipi se oduzima JEDAN (1) bod na ljestvici.
8. U slučaju da klub u jednoj natjecateljskoj sezoni ponovi dolazak sa ŠEST ( 6 ) igračica smatra
se da je odustao od daljnjeg natjecanja te se primjenjue postupanje opisano u TOČKI 6. ovih
dodatnih napomena.
9. Ekipa nastupa u jednoobraznoj sportskoj odjeći. Igračice na gornjem dijelu odjeće moraju
imati oznaku kluba (grb ili naziv). Kapetanica ekipe pored oznake kluba na na nadlaktici nosi
kapetansku traku. Voditelj ekipe mora nositi oznaku kluba i oznaku “VODITELJ”.
10. Prvoplasirana ekipa stječe pravo nastupa u višem rangu natjecanja.
11. Domaćin susreta je obavezan ODMAH NAKON SUSRETA javiti rezultat povjereniku
lige, a presliku “IZVJEŠĆA SA SURETA” dostaviti u roku 48 sati putem e-maila, društvenih
mreža ili osobno povjereniku lige ili tajnici BS PGŽ. Original “IZVJEŠĆE SA SUSRETA”
domaćin je dužan dostaviti 14 dana od dana odigravanja susreta na adresu BS PGŽ (adresa:
Franje Matkovića 1a, 51000 Rijeka).

UKOLIKO DOMAĆIN NE JAVI REZULTAT NAKON SUSRETA POVJERENIKU LIGE I
NE DOSTAVI PRESLIKU ZAPISNIKA SA SUSRETA ROKU OD 48 SATI, A ORIGINAL
ZAPISNIK UNUTAR 14 DANA, GUBI JEDAN BOD (-1), KOJEG POVJERENIK LIGE
UNOSI U LJESTVICU.
Dostava „IZVJEŠĆA SA SUSRETA“ potrebna je radi pravovremenog objavljivanja rezultata na
web stranici saveza.
12. U slučaju dodjele “žutih” ili “crvenih” kartona sudac dostavlja poseban “ZAPISNIK” sa
detaljnim opisom događaja i izjavama kažnjenih igračica i voditelja ekipe.
13. Susret vodi jedan ( 1 ) sudac kojeg imenuje SUDAČKA KOMISIJA BOĆARSKOG
SAVEZA ŽUPANIJE.
Sudačka taksa iznosi 200,00 kn fiksno (bez putnih troškova).
14. Za vrijeme susreta na stazu smiju ulaziti samo igračice koje nastupaju ili su angažirane za
pomaganje u II. FAZI susreta (PRECIZNO IZBIJANJE i PRECIZNO VALJANJE): 2 igračice za
postavljanje pozicija, 2 igračice za pisanje punata, te po 2 igračice iz svake ekipe za nošenje boća.
15. Voditelj ekipe dužan je potpisati “IZVJEŠĆE SA SURETA”, a ukoliko ima razloga za žalbu,
PRIJE POTPISIVANJA istu najavljuje sucu utakmice koji je to dužan upisati u NAPOMENU
“IZVJEŠĆA SA SUSRETA”.
16. Sve žalbe upućuju se pismeno POVJERENIKU LIGE U ROKU OD 48 SATI OD
ODIGRAVANJA SUSRETA uz UPLAĆENU taksu od 400 kn na ŽIRO RAČUN
BOĆARSKOG SAVEZA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE:
IBAN: HR3323400091117017006
OIB: 67087096843
POVJERENIK RIJEŠAVA ŽALBU U PRVOM STUPNJU. U DRUGOM STUPNJU
ŽALBU RIJEŠAVA UPRAVNI ODBOR BS PGŽ-e KAO KONAČNO RJEŠENJE BEZ
PRAVA ŽALBE.
UKOLIKO ŽALBA BUDE RIJEŠENA POZITIVNO, UPLAĆENA TAKSA VRAĆA SE
PODNOSIOCU ISTE.

PRILOG PROPOZICIJAMA NATJECANJA:
Kako bi se što bolje snašli prilikom najčešćih prekida na natjecanjima (loši vremenski uvjeti)
donosimo tumačenje propozicija natjecanja:
Članak 26.
Susret se može prekinuti trajno i privremeno. Kod trajnog prekida nema nastavka. Kod
privremenog prekida razlikujemo tri slučaja:
1. Kad se nastavak igra u istom danu susret se nastavlja tamo gdje je prekinut (nezavršena serija
na poziciji u preciznom izbijanju i preciznom valjanju ponavljaju se). Izvješće se vodi na istom
obrascu.
2. Kad se nastavak igra u drugom danu, nezavršene discipline igraju se ponovo od početka. U
susretima s više disciplina završene discipline se ne ponavljaju. Za nastavak, momčad može
prijaviti nove igrače kao da se igra novi susret. Izvješće se vodi na novom obrascu koji se spaja s
izvješćem do prekida. Ako prije prekida nije završena niti jedna disciplina, a nastavak se ne može
igrati isti dan, susret se ponavlja.
3. Susret se mora trajno prekinuti kod:
- fizičkog napada na suca,
- u svim slučajevima koji su predviđeni u MTP-u
Susret se mora prekinuti privremeno:
a) u slučaju magle ili mraka koji sprječavaju vidljivost, odnosno ukoliko osvjetljenje ne
odgovara uvjetima predviđenim Propozicijama,
b) uslijed velike hladnoće, jake kiše i nesnosne žege, ako igralište tijekom utakmice postane
nepodesno za igru (blato, voda, klizavost) u toj mjeri da je onemogućena kontrola nad boćom,
c) uslijed nereda na boćalištu, ometanje igre od strane gledatelja, zbog ispada igrača, zbog
slabe organizacije. Prije donošenja odluke o prekidu utakmice u slučajevima predviđenim
podstavkom “c” ove stavka Članka suci su dužni tražiti od organizatora:
1. uvođenje reda na boćališta
2. ispražnjavanje gledališta.
Ako se ni tada red na boćalištu ne osigura, suci će trajno prekinuti susret. U slučaju odigravanja
ponovljene utakmice ili nastavka, troškove snosi momčad koja je kriva za prekid utakmice.
Ponovljeni susret igra se po dogovoru momčadi u okviru Propozicija natjecanja ili prema odluci
organa koji provodi natjecanja.

ODLUKE SPORTSKE KOMSIJE BOĆARSKOG SAVEZA PRIMORSKO – GORANSKE
ŽUPANIJE:
Klubovi mogu zatražiti od povjerenika lige odgodu utakmice.
Odgoda se može zatražiti uz suglasnost oba kluba, ali do srijede 12:00 sati uoči kola. Ukoliko je
moguće najbolje je takve utakmice odigrati unaprijed. Ukoliko je utakmica prekinuta zbog
vremenskih uvjeta nastavak će se odigrati u terminu po dogovoru klubova. Ukoliko se dogovor
ne postigne i utakmica nije završena, zadani termin je :
SRIJEDA NAKON SLIJEDEĆEG KOLA S POČETKOM U 17:30 SATI.
POSLJEDNJA DVA KOLA MORAJU SE IGRATI U ISTO VRIJEME, A ZAOSTALE
UTAKMICE MORAJU BITI ODIGRANE PRIJE POSLJEDNJA DVA KOLA.

