
DJEVOJČICE

DJEČACI

IZVJEŠĆE S REZULTATIMA GRADSKOG NATJECANJA ŠSD OŠ 
U KOŠARCI ZA 5./6. razrede 

Za natjecanje u košarci u šk. godini 2019./20. prijavu je izvršilo 8 muških i 3 ženske ekipe. Utakmice će se odigravati u SD Jug.  
Povjerenici natjecanja – djelatnici Saveza.

 
SUSTAV NATJECANJA:   

1. dio natjecanja – Ekipe su podijeljene u dvije skupine unutar kojih će se natjecati jednostrukim bod sustavom.
2. dio natjecanja – Prolaze dvije najbolje ekipe iz skupina i razigravaju : A1-B2; B1-A2, poraženi igraju za 3./4. mjesto, a pobjedničke za
1.-2. mjesto. 

Rezultati  skupine A              Poredak skupine A
Slap Višnja 21 2 1 Slap 2 1 1 42 25 3

Jagoda 5. rajon 16 15 2 5. rajon 2 1 1 38 37 3

Slap 5. rajon 21 23 3 Jagoda 1 1 0 16 15 2

    4 Višnja 1 0 1 2 21 1

Rezultati  skupine B            Poredak skupine B 
Mladost Josipovac 18 2 1 Mladost 2 2 0 34 17 4

Mladost Zrinjevac 16 15 2 Zrinjevac 2 1 1 32 19 3

Zrinjevac Josipovac 17 3 3 Josipovac 2 0 2 5 35 2

    4 Nazor 0 0 0 0 0 0

1. skupina – ŠSD SOKOL, ŠSD JAGODA (ŠSD MLADOST – odustali)

SUSTAV NATJECANJA (DJEVOJČICE):   
1. dio natjecanja – Prijavljene ekipe će se natjecati jednostrukim bod sustavom. 

RASPORED UTAKMICA 1. DIJELA NATJECANJA  - dječaci   

- utorak, 10.3.2020.
11,00 (M) Jagoda – Višnja  
11,40 (M) Jagoda – Slap  
12,20 (M) 5. rajon – Višnja
13,00 (M) Nazor – Josipovac  
13,40 (M) Nazor – Mladost 
14,20 (M) Nazor – Zrinjevac  

Utakmice 2. dijela natjecanja za dječake će se odigrati 18.3.2020. godine.



Posebne propozicije natjecanja:  
1. Natjecanje se održava po ovim pravilima i po pravilima Hrvatskog košarkaškog saveza. 
2. Ekipa se sastoji od najviše dvanaest igrača i jednog voditelja-trenera. Utakmica može početi ako svaka ekipa u
polju ima pet natjecatelja.
3. Ekipa ne može nastupiti ukoliko nema prijavljenih minimalno osam (8) igrača.
3. Djevojčice igraju loptama veličine 6, dok dječaci igraju loptama veličine 7. Linija slobodnih bacanja bliža je košu za
1 metar, potrebno je označiti skraćene linije slobodnih bacanja (pravilo vrijedi samo za djevojčice). 
4. Utakmice se igraju 4 četvrtine ( 4 x 5 minuta ) prljave igre s odmorom od 2 minute nakon I. i III.  četvrtine i
odmorom od 5 minuta nakon II. četvrtine. 
5. U svakoj četvrtini ekipa može uzeti jedan odmor od 1 minute, s tim da u posljednjoj (4) četvrtini ekipa može
koristiti 2 odmora od 1 minute. Nema prenošenja odmora iz četvrtine u četvrtinu. 
6.  Igra se prema modificiranim pravilima Passarele. Jedan igrač može u prve tri  četvrtine igrati najviše u dvije
četvrtine. Za vrijeme trajanja prve tri  četvrtine izmjene igrača moguće su samo u slučaju 5 osobnih grešaka ili
povrede. Igraču koji je ušao kao zamjena, vrijeme provedeno u igri računa se kao igranje cijele četvrtine. 
7. Svaku četvrtinu voditelj može započeti s drugačijom postavom. U četvrtoj četvrtini igraju igrači prema izboru
voditelja, a moguće su izmjene po želji. 
8. Dozvoljeno je igranje svih vrsta košarkaških obrana.
9. Na svim razinama natjecanja, u slučaju neriješenog rezultata igra se produžetak od 3 minute. Ukoliko se ni tada
ne dobije pobjednik igraju se dodatne tri minute dok se ne dobije pobjednik.

NAPOMENA :  
Županijsko natjecanje ŠSD OŠ 5.-6. razreda u košarci za dječake će se održati 24.3.2020. godine, za djevojčice će se održati
2.4.2020. Domaćin je ŠŠS Osijeka. 


