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Hrvatski kuglački savez  
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Broj: 1.4/19-IO  
 

Zagreb, 19. siječnja 2019. godine  
                              
        ŽUPANIJSKI KUGLAČKI SAVEZI 
        ZAGREBAČI KUGLAČKI SAVEZ 
 
 
PREDMET:  Raspis za dodjelu prvenstva RH 
 
Na temelju Pravilnika za održavanje kuglačkih državnih prvenstava Hrvatski kuglački savez raspisuje 
dodjelu državnih prvenstava za sezonu 2019./2020. U tabeli koja se nalazi u prilogu dopisa, su upute 
za popunjavanje, podaci o županijskom savezu i kuglani, popis svih prvenstava i uvjeti koji su 
potrebni.  
 

Rok za dostavu obrasca s ponudom je 13.02.2019. do 12:00 sati. 
 

Suorganizatori natjecanja dužni su podmiriti sve troškove natjecanja (kuglana, suci, itd.), a HKS će 
suorganizatoru refundirati troškove nakon što natjecanje završi i suorganizator dostavi račun. 
Troškovi ne smiju biti veći od ponude koju je suorganizator dostavio HKS-u. U cijenu ulaze svi 
troškovi natjecanja, kuglana, suci, administrativni troškovi i sl. 
Ponude koje će biti veće od maksimalno dozvoljenog iznosa neće se uzeti u obzir. Ukoliko je 
regija nekog natjecanja određena kružnim sustavom domaćinstava te nema odgovarajuće 
ponude iz te regije tada će se ponovo raspisati dodjela domaćinstava za to natjecanje s time 
da će isti biti otvoreno za sve regije. 
 
Dužnosti suorganizatora i izvršitelja organizacije prvenstva su: 
 

• osiguravanje ispravnih kuglačkih objekata (preko vlasnika ili upravitelja kuglane) za vrijeme 
održavanja natjecanja  

• osiguranje ispravnih rekvizita, pribora 
• dobivanje odobrenja, od nadležne postaje MUP-a, za održavanje natjecanja 
• osiguravanje redarske službe 
• osiguravanje prve medicinske pomoći 
• izvještavanje javnosti putem pisanih ili tiskanih plakata na vidnim mjestima  kao i putem 

sredstava javnog priopćavanja /dnevni tisak, radio i TV/ 
• oglašavanje na vidnom mjestu o rezultatima svih sudionika natjecanja 
• isticanje na vidnom mjestu nagrada za najbolje plasirane 
• osiguravanje ozvučenja objekta - kuglane za otvaranje i zatvaranje prvenstva  i objave 

rezultata 
• sviranje hrvatske državne himne, koja se obvezno izvodi na otvaranju i zatvaranju PH 
• osiguravanje stručne osobe za održavanje kuglane i informatičke opreme tijekom natjecanja 
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• postavljanje zastave Republike Hrvatske na objektu kuglane gdje se održava  prvenstvo  
• uredno održavanje svlačionica i tuševa s toplom vodom 
• osiguravanje dovoljnog broja obrazaca za zbirne i pojedinačne zapisnike 
• osiguravanje slobodnog ulaza predstavnicima javnog priopćavanja 
• osiguravanje slobodnog ulaza svim natjecateljima i službenim osobama 
• dostavljanje rezultata na e-mail HKS-a: hrvatski.kuglacki.savez@gmail.com odmah  nakon 

završetka natjecanja  
• dostavljanje računa organizatoru u roku 48 sati nakon završetka natjecanja. 

 
 

Hrvatski kuglački savez poslat će putem e-maila za svako natjecanje obrasce za popunjavanje 

rezultata.  

 

 

                       Glavni tajnik HKS-a 

 

                    Zoran Jagić 

 


