
 

 

 

 

 

 
KOŠARKA 

Članak 1. 

Natjecanje se održava u muškoj i ženskoj konkurenciji. 

 

Članak 2. 

Sustav natjecanja određuje Voditelj natjecanja, nakon što se utvrdi konačan broj 

prijavljenih ekipa. Sustav natjecanja može se sastojati od dvije faze: prva faza – 

razigravanje po grupama, a druga faza – kup sustav. 

 

Članak 3. 

Voditelj natjecanja zadržava pravo prilagoditi sustav natjecanja u slučaju 

neplaniranog broja ekipa. 

 

Članak 4. 

Za pobjedu se dobiva 2 boda, za poraz 1 bod, a za neodigran ili nedovršen susret 0 

bodova. U završnici po kup-sustavu razigrava se za plasman od 1.-4. mjesta. U 

slučaju neriješenog rezultata igra se produžetak u trajanju od 3 minute. 

 

Članak 5. 

Redoslijed u skupini određuje se redom kako slijedi: 

- broj osvojenih bodova 

- rezultat međusobne utakmice 

- koš razlika 

- broj ukupno datih koševa 

- ždrijeb 

 

Članak 6. 

Utakmica traje 4 x 8 minuta za utakmice po grupama te 4 x 10 minuta za kup sustav. 

 

Članak 7. 

 



 

 

 

 

 

Lopta se podbacuje na početku utakmice, a dalje se primjenjuje pravilo 

naizmjeničnog posjeda lopte. 

 

Članak 8. 

Svaka ekipa može u jednoj četvrtini koristiti 1 time out u trajanju od 30 sekundi. 

Stanka između 1. i 2. te 3. i 4. četvrtine traje 1 minutu, a između 2. i 3. četvrtine 5 

minuta. 

 

Članak 9. 

Ako ekipa ostane s manje od 3 igrača, utakmica se prekida i registrira 20:0 za 

protivničku ekipu, odnosno, s do tada postignutim rezultatom, ako je povoljniji. 

 

Članak 10. 

Svaka visokoškolska ekipa za natjecanje može prijaviti neograničen broj igrača 

(minimalno 10) dok za pojedinu utakmicu u zapisniku može biti maksimalno 12 igrača 

te može nastupiti sa jednim igračem iz visokoškolske ustanove koja nema ekipu u 

košarci prijavljenu za natjecanje. 

 

Članak 11. 

Utakmicu ne može suditi sudac koji studira na visokoškolskoj ustanovi koja ima svoju 

ekipu u košarci prijavljenu za natjecanje. 

 

Članak 12. 

Utakmice se moraju igrati prema rasporedu te početi točno na vrijeme. Čekanja 

nema. 

 

Članak 13. 

Ekipa može zatražiti odgodu utakmice samo iz opravdanih razloga, najkasnije 5 dana 

prije utakmice, i to najavu organizatoru natjecanja koji odlučuje o opravdanosti 

odgode utakmice. 

 



 

 

 

 

 

Članak 14. 

Pravo nastupa imaju sve studentice/studenti u skladu s Pravilnikom za organizaciju i 

provođenje Unisport naatjecanja Sveučilišta u Splitu. 

Igrač koji nije uveden prije početka susreta u zapisnik ne može nastupiti i ne može se 

naknadno upisati u zapisnik 

 

Članak 15. 

Ako za ekipu nastupi igrač za kojeg se utvrdi da ne ispunjava uvjete za nastup ili je 

već nastupao za drugu ekipu, ekipa će biti diskvalificirana. 

 

Članak 16. 

Pritužbe, probleme i dvojbena pitanja rješava Voditelj natjecanja, sportski direktor ili 

Natjecateljska komisija SŠSS-a u skladu s Pravilnikom za organizaciju i provođenje 

Unisport natjecanja Sveučilišta u Splitu. 

 

Članak 17. 

Sva ostala pravila su u skladu s pravilima Hrvatskog košarkaškog saveza i FIBA-e. 

 

Članak 18. 

U slučaju događaja koji nije pokriven Pravilnikom natjecanja ili pravilima Hrvatskog 

košarkaškog saveza odluku će donijeti Natjecateljska komisija. 

 



 

 

 


