
 

O ŽENSKOM KOŠARKAŠKOM KLUBU ZADAR 
  
 
ŽKK ZADAR je športski klub u  području organiziranog bavljenja košarkaškim športom i unaprjeđenju 
istog i jedini je ženski prvoligaš u Zadarskoj županiji. Djelatnosti Kluba provode se sukladno Statutu 
Kluba, a Klub je pravi slijednik ženske ekipe KK ZADAR koji, nakon odvajanja od KK ZADAR, nastavlja 
samostalan rad kao športski klub. ŽKK ZADAR je član Zadarskog košarkaškog saveza i Hrvatskog  
košarkaškog saveza. 

 
ŽKK ZADAR odvija svoju djelatnost u Sportskom 
Centru Višnjik. ŽKK ZADAR u svom dosadašnjem 
sastavu ima seniorski, juniorski, kadetski i, u suradnji 
sa Školom košarke, pretkadetski sastav. 
Seniorski sastav ŽKK ZADAR se u sezoni 2006/2007 
natjecao u A-1 Hrvatskoj košarkaškoj lizi za žene, te je, 
kontinuiranim igranjem i treniranjem natjecateljskih 
timova u prethodne četiri natjecateljske sezone i 
nakon ulaska u A-1 ligu Državnog natjecanja nakon 
završetka natjecateljske sezone 2005/2006, potvrdio 
košarkaške kvalitete i ozbiljnost nastupa na svim 
razinama državnih natjecanja te opravdanost povratka 
prvoligaškog statusa Kluba. Nažalost, unatoč 
najavljenim izmjenama propozicija za natjecateljsku 
sezonu 2005/2006 (proširenje Lige), Klub te iste 
2005. godine nije uspio osigurati ulazak u višu razinu 
državnog natjecanja (A-1 Prvu košarkašku ligu 
Hrvatske za žene) neovisno o iznimno kvalitetnom 
igračkom potencijalu i ostvarim rezultatima  Nakon 
završetka natjecateljske sezone 2005/2006 u A-2 
Hrvatskoj košarkaškoj lizi ŽKK ZADAR je s uspjehom 

svladao sve sportske prepreke te, tijekom natjecateljske sezone u kontinuitetu držeći vodeće mjesto u 
Lizi, u završnici sezone osigurao neposredan ulazak u A-1 Hrvatsku košarkašku ligu za žene u 
natjecatejskoj sezoni 2006/2007. Na kraju natjecateljske sezone 2006/2007 ŽKK ZADAR je izborio 7. 
mjesto na ljestvici, što je svakako izniman uspjeh s obzirom da se igrački potencijal Kluba sastoji 
isključivo od naših igračica koje nisu imale dovoljno iskustva i odigranih utakmica prvoligaškog 
statusa. U natjecateljskoj sezoni 2007/2008 ŽKK ZADAR je u Lizi za prvaka osvojio 6 mjesto. U 
natjecateljskoj sezoni 2008/2009 ŽKK ZADAR je u Lizi za ostanak izborio 1. mjesto te na taj način 
potvrdio status kontinuiteta prvoligaškog Kluba u Državnom natjecanju seniorki. U natjecateljskoj 
sezoni 2009/2010 ŽKK ZADAR je u Lizi za ostanak izborio 3. mjesto te na taj način potvrdio status 
kontinuiteta prvoligaškog Kluba u Državnom natjecanju seniorki. U narednoj natjecateljskoj sezoni 
2010/2011 Klub će u svom sastavu zadržati sve dosadašnje igračice osim onih koje opravdano 
nastavljaju školovanje (studiji) izvan područja Grada Zadra, a isto tako koristit će i dvije nove igračice 
koje dolaze na studij ovdje u Zadar. Realno je očekivati, kako se ovim Programom i utvrđuje, dobre 
športske rezultate u natjecateljskoj sezoni 2010/2011 te daljnje potvrde i ostvarenje sredine tablice 
Državnog natjecanja (4.-6. mjesto Lige za prvaka, odnosno 1.-2. mjesto Lige za ostanak Državnog 
prvenstva). 



 

Juniorski sastav ŽKK ZADAR natjecao se u Ligi Dalmacije za juniorke te na otvorenom 
državnom prvenstvu. S obzirom na osvojena Prvenstva Hrvatske za kadetkinje 2004. i 2005.god. te 
igrački potencijal kadetkinja i juniorskog sastava Kluba bilo je za očekivati osvajanje medalje na 
Juniorskom prvenstvu Hrvatske 2006. U samoj završnici Juniorskog prvenstva Hrvatske 2006., s 
velikim izgledima za osvajanje jednog od prva dva mjesta, u nedostatku sportske sreće u polufinalu,  
juniorski sastav ŽKK ZADAR je izborio treće mjesto u Državi. 2007. godine, juniorski sastav ŽKK 
ZADAR ostvario je izniman športski rezultat te izborio poluzavršnicu Državnog prvenstva za juniorke 
2007. U natjecateljskoj sezoni 2008/2009 ŽKK ZADAR je u Lizi za prvaka  - završnica koja je 
organizirana i odighrana u Zadru osvojio 1. mjesto te na taj način ostvario izniman športski rezultat  - 
juniorke ŽKK ZADAR su prvakinje Juniorskog Državnog prvenstva 2009. god. U natjecateljskoj sezoni 
2009/2010 ŽKK ZADAR je u Lizi za prvaka  - završnica osvojio 2. mjesto te na taj način ostvario 
izniman športski rezultat  - juniorke ŽKK ZADAR su viceprvakinje Juniorskog Državnog prvenstva 
2010. god. U natjecateljskoj sezoni 2009/2010 očekuju se ponavljanje rezultata sezone 2010/2011 te 
ponovno osvajanje Državnog prvenstva za juniorke 2011. 

 Kadetski sastav ŽKK ZADAR se u natjecateljskoj sezoni 2005/2006 natjecao  u Ligi Dalmacija 
za kadetkinje, koje natjecanje je ujedno i izlučno za državno prvenstvo. S obzirom na osvojeno 1. 
mjesto Prvenstva Hrvatske za kadetkinje 2004.god. održanog u Zadru, 1. mjesto Prvenstva Hrvatske za 
kadetkinje 2005.god. u Kraljevici te igrački potencijal kadetskog sastava ŽKK ZADAR, bilo je za 
očekivati osvajanje Prvenstva i ove 2006. godine. Nažalost, zbog proceduralnih pogrešaka HKS-a, 
kadetski sastav nije mogao sudjelovati na završnom Prvenstvu 2006. godine te se, samo iz tih razloga, 
nije upisao i ovu, treću godinu za redom, u listu državnih prvakinja. U natjecateljskoj sezoni 
2006/2007, kadetski sastav ŽKK ZADAR sudjelovao je na kadetskom prvenstvu te ostvario dobar 
športski rezultat u regonalnoj kadetskoj lizi. U natjecateljskoj sezoni 2007/2008 kadetski sastav 
izborio je poluzavršnicu Državnog prvenstva za kadetkinje 2008. godine. U natjecateljskoj sezoni 
2008/2009 kadetkinje ŽKK ZADAR ostvarile su izniman športski rezultat – osvojeno 2. mjesto 
završnice Državnog prvenstva za kadetkinje 2009. koje je održano u Šibeniku.  U natjecateljskoj sezoni 
2009/2010 kadetkinje ŽKK ZADAR ostvarile su izniman športski rezultat – osvojeno 1. mjesto 
završnice Državnog prvenstva za kadetkinje 2010.  U natjecateljskoj sezoni 2010/2011 očekuje se  
ponovno osvajanje 1 mjesta Državnog prvenstva za kadetkinje 2010. 

Pretkadetski sastav ŽKK ZADAR, u suradnji sa Školom košarke, natjecao se u natjecateljskoj 
sezoni 2005/2006 na svim regionalnim i državnim natjecanjima. U završnici Prvenstva Hrvatske za 
pretkadetkinje za 2006., održanog u Zagrebu, izboreno je 1. mjesto pretkadetskog Državnog prvenstva. 
2007. godine, pretkadetski sastav ŽKK ZADAR ostvario je izniman športski rezultat te izborio 1. mjesto 
Državnog prvenstva. U natjecateljskoj sezoni 2007/2008 predkadetkinje su ostvarile 3. mjesto Alpe-
Adria međunarodne BCAA lige. U natjecateljskoj sezoni 2008/2009 i 2009/2010 ostvareni su daljnji 
sportski uspjesi ekipe Škole košarke i kluba. U natjecateljskoj sezoni 2010/2011 u tijeku je 
konstituiranje samostalnog predkadetskog sastava ŽKK ZADAR.  

Osim  navedenih  klupskih  pogona  i  natjecanja, ŽKK ZADAR sudjeluje  i  organizira,  pored 
službenih  državnih natjecanja, i druge športske susrete i manifestacije u interesu promicanja zadarske 
i hrvatske ženske košarke. Posebno je za istaći da naše igračice već nekoliko godina u kontinuitetu 
osvajaju prva mjesta na gradskim, županijskim, regionalnim i državnim prvenstvima osnovnih i 
srednjih škola, a što se planira ostvarivati i u narednim razdobljima. 

Igračice  ŽKK ZADAR  su,  već dulji niz godina, zastupljene (4 – 6 igračica Kluba godišnje) u 
reprezentativnim selekcijama Hrvatske (seniorska, juniorska, kadetska reprezentacija Republike 
Hrvatske) što predstavlja posebnu potvrdu i priznanje kvaliteti rada i funkcioniranja Kluba u hrvatskoj 
ženskoj košarci. 
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