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Na temelju Članka 26. Statuta Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske županije (u daljnjem 

tekstu: Klub), Skupština Kluba na svojoj 3. sjednici dana 02.04.2019. godine donosi 

 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 

za igranje košarke za osobe oštećena vida 

   

Članak 1. 

Pravilnikom se regulira način natjecanja za ekipno i pojedinačno natjecanje u košarci za 

osobe oštećena vida. 

 

Članak 2. 

Ekipu sačinjavaju četiri natjecatelja i to dva natjecatelja kategorije B1 (natjecatelji bez 

ostatka vida) i dva natjecatelja kategorije B2 (natjecatelji sa ostatkom vida). 

 

Članak 3. 

Natjecatelji u kategoriji B1 igraju sa povezom na očima. 

 

Članak 4. 

Natjecatelj izjavljuje da je suglasan da Klub može njegove osobne podatke obrađivati u 

svrhu vođenja natjecanja (ekipnog i pojedinačnog), te u svrhu obavljanja redovitog 

poslovanja, a sukladno Općoj uredbi za zaštitu podataka i drugim pozitivnim propisima. 

Obrada dostavljenih osobnih podataka mora se izvršavati na način da se uvažavaju 

legitimni interesi Kluba da isti zaštiti svoje poslovanje kao i da se poštuju razumna 

očekivanja natjecatelja Kluba u pogledu zaštite privatnosti osobe na koju se ti podaci 

odnose. 

Suglasnost natjecatelja Kluba iz stavka 1. ovog Članka vrijedi do prestanka važenja ovog 

Pravilnika, smrti natjecatelja, preseljenja natjecatelja, te samovoljnog traženja prestanka 

daljnje obrade podataka natjecatelja, izuzev svih onih osobnih podataka koje je Klub 

ovlašten i dužan po zakonu trajno čuvati ili čuvati u određenom dužem vremenu nakon 

prestanka važenja ovog Pravilnika, smrti natjecatelja, preseljenja natjecatelja, te 

samovoljnog traženja prestanka daljnje obrade podataka natjecatelja. 

 

Članak 5. 

Natjecatelj i sudac se obvezuju čuvati povjerljivost svih osobnih podataka s kojima dođu 

u doticaj prilikom natjecanja temeljem ovog Pravilnika, kao što su: ime, prezime, OIB, 

IBAN, broj telefona, adresa, zdravstveni podaci i slično  te da će iste podatke koristiti 

isključivo u zakonitu i poštenu svrhu.   

Natjecatelj i sudac se obvezuju da osobne podatke neće dostavljati/davati na korištenje 

niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama. 

Natjecatelj i sudac su upoznati s obvezom čuvanja osobnih podataka i povjerljivosti i 

prilikom prestanka važenja ovog Pravilnika ili u slučaju preseljenja.  
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Članak 6. 

Kod ekipnog i pojedinačnog natjecanja, natjecatelji imaju pravo na 3 probna bacanja te po 

10 bacanja. 

 

Članak 7. 

U slučaju većeg broja natjecatelja voditelj turnira može smanjiti broj bacanja na 5 bacanja 

po natjecatelju, uz 3 probna bacanja. 

 

Članak 8. 

Kod ekipnog natjecanja u slučaju neriješenog rezultata igra se majstorica od 2 natjecatelja, 

po jedan natjecatelj iz kategorije B1 i jedan natjecatelj iz kategorije B2, od kojih svaki ima 

po 3 bacanja. 

Kod neriješenog rezultata majstorica se igra i kod pojedinačnog natjecanja, svaki natjecatelj 

ima po 3 bacanja.  

 

Članak 9.  

Odabir natjecatelja za majstoricu odlučuje kapetan ekipe. 

 

Članak 10. 

Kod mogućih spornih situacija konačnu odluku donosi sudac turnira sa kapetanima ekipa. 

 

Članak 11. 

Pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom regulirati će se prije samog natjecanja. 

 

Članak 12. 

U slučaju bacanja lopte kod natjecatelja kategorije B1 voditelj treba osigurati uvjete za igru. 

 

Članak 13. 

Za neriješeno se dobiva jedan bod, a za pobjedu dobiva se dva boda. 

 

Članak 14. 

U slučaju nepostignutog koša, pobjednik je onaj natjecatelj čija je lopta prilikom bacanja 

došla bliže košu.  

 

Članak 15. 

Redoslijed bacanja određuje se na temelju izvučenih brojeva. 

 

Članak 16. 

U slučaju nesportskog ponašanja može se isključiti pojedini igrač ili diskvalificirati cijela 

ekipa. 

 

Članak 17. 

Pojedini igrač isključuje se ili se diskvalificira ekipa nakon tri javne opomene. 
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Članak 18. 

Javnu opomenu izriče voditelj turnira. 

 

Članak 19. 

Javna opomena izriče se u slučajevima prijestupa, nesportskog ponašanja prema ostalim 

natjecateljima, prema voditelju turnira i sudcu, te nepoštivanja pravila igre. 

 

Članak 20. 

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

   Predsjednik Kluba:  

   Zlatko Kuftić 

 

 

 


