
 
 

HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ 
Metalčeva 5, 10 000 Zagreb  

 
Zagreb, 02.06.2017. 
 

Svim KLUBOVIMA ZE ŽENE U NATJECANJU HRS-a  
Regionalnim  centrima 

Županijskim rukometnim savezima 
 

 

Predmet: PRIJEDLOG SUSTAVA natjecanja za mlađe dobne skupine-djevojke u 
natjecateljskoj sezoni  2017. / 2018. 

 
     Poštovani, 

Plenum klubova održati će se  05.09.2017. utorak u 12:00 sati u prostorijama 

HRS-a, Metalčeva 5/III, Zagreb te vam šaljemo prijedlog sustava natjecanja za 2017./2018.  
 
Nadam da ćete nam poslati svoje konstruktivne prijedloge. Sustavi natjecanja u državnim ligama 
ostaju isti kao i ove natjecateljske sezone. 

 
ROK ZA PRIJAVU EKIPA JE  OD 15.08.-30.08.2016. 

 
tako da do Plenuma ekipa imamo točan broj ekipa koje se natječu u regijama-ligama i da možemo 
odrediti broj ekipa koje se natječu na Završnicama 2017./2018. na Plenumu. Raspored natjecanja, 
kalendare, propozicije natjecanja ćete dobiti do 15.09.2017. kada Sve definiramo na Plenumu 
klubova.  
 

 
HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ ORGANIZIRATI ĆE I VODITI SLIJEDEĆA NATJECANJA: 
 
1. KADETKINJE ( igračice rođene 2000 godine i mlađe) 
natjecati će se u 1. HRVATSKOJ KADETSKOJ RUKOMETNOJ LIGI (1. HKRL) podijeljenoj u tri regije: 
SJEVER, ZAPAD i JUG. U natjecanju  1. HKRL OBAVEZNO sudjeluju klubovi I. HRL  te svi ostali 
klubovi koji se prijave. Napominjemo da su svi II- ligaški klubovi dužni imati imati  jednu ekipu u 
jednoj od državnih liga. Termini odigravanja 1.HKRL naći ćete u kalendaru natjecanja za ml. dobne 
skupine. Ekipe koje se natjeću u državnoj ligi dužne su se natjecati i na nivou županija. 

  
2. MLAĐE KADETKINJE ( igračice rođene 2002 godine i mlađe)  
natjecati će se u 1. HRVATSKOJ MLAĐE KADETSKOJ RUKOMETNOJ LIGI (1. HMKRL) podijeljenoj u tri 
regije: SJEVER, ZAPAD i JUG. U natjecanju  1. HMKRL OBAVEZNO sudjeluju klubovi I. HRL  te svi 
ostali klubovi koji se prijave. Napominjemo da su svi II- ligaški klubovi dužni imati imati  jednu 



ekipu u jednoj od državnih liga. Ekipe koje se natjeću u državnoj ligi dužne su se natjecati i na nivou 
županija.  
 
3. DJEVOJČICE ( igračice rođene 2004 godine i mlađe)   
natjecati će se u 1. HRVATSKOJ  RUKOMETNOJ LIGI ZA DJEVOJČICE (1.HRLD) podijeljenoj u tri 
regije: SJEVER, ZAPAD i JUG. U natjecanju sudjeluju klubovi koji se prijave. Napominjemo da su svi 
II- ligaški klubovi dužni imati imati  jednu ekipu u jednoj od državnih liga. Ekipe koje se natjeću u 
državnoj ligi dužne su se natjecati i na nivou županija.  
 
4. MLAĐE DJEVOJČICE ( igračice rođene 2006 i mlađe) 
Obzirom da je ova dobna skupina  izlazi iz kategorije mini rukometa, organizirati ćemo Završnicu za 
mlađe djevojčice, a kvalifikacije će organizirati regionalni voditelji ( 7 regija-centri regija: RIJEKA, 
PULA, ZAGREB, ZG ŽUPANIJA, KOPRIVNICA, OSIJEK, SPLIT)  i iz svake regije će se kvalificirati prve 
dvije  (2)  poredane ekipe te 1 ekipa uz poziv voditeljice natjecanja (koja se nije kvalificirala), te će 
se tako na Završnicu kvalificirati 15 ekipa. Svi regionalni voditelji trebaju organizirati kvalifikacije 
sustavom natjecanja koji je sukladan potrebama i broju klubova npr.; igranje lige, igranje turnira ili 
samo završni kvalifikacijski turnir. Rok za završetak navedenih liga tj. kvalifikacija je 29.04.2018. 
 
NAPOMENA: MINI RUKOMET (igračice rođene 2007 godine i mlađe) i SUPER MINI RUKOMET       
( igračice rođene 2007 godine i mlađe) Igraju se turniri u organizaciji županijskih saveza i klubova.  
 
Obaviještavamo sve klubove i županije ukoliko organiziraju turnire da su iste DUŽNI PRIJAVITI 
Uredu za natjecanje HRS-a, kao i propozicije natjecanja na turniru, visinu kotizacije, dobne skupine 
koje se natjeću. Svi klupski turniri koji se organiziraju za mlađe dobne skupine, mogu se organizirati 
u terminima koji ne kolidiraju sa terminima službenih natjecanja HRS-a i županija.  
Prijavnice za natjecanje dostaviti ćemo vam u prilogu dokumenta.  
 

VAŽNO:Prijave za natjecanja u 1. HKRL  1. HMKRL i 1.HRLD  biti će od 
15.08.2017 do 30.08.2017  na e-mail lidija@hrs.hr  

 
Molim klubove da poštuju navedene termine. Nakon zadanog roka nećemo primati prijave za 

lige tako da možemo kvalitetno organizirati natjecanje.  
 
Zahvaljujemo se svima na suradnji i ukoliko imate pitanja i prijedloge u svezi natjecanja 
kontaktirajte me na e-mail: lidija@hrs.hr    tako da možemo sve pripremiti za Plenum klubova.        
 
Sportski pozdrav, 

Instruktorica HRS-a 
mr.sc. Lidija Bojić-Ćaćić 
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