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P R O P O Z I C I J E
N A T J E C A N J A
mlađih dobnih skupina
za natjecateljsku godinu 2018./2019.
Članak 1.
Ovim se Propozicijama određuje oblik natjecanja ženskih ekipa u:
- 1. hrvatskoj kadetskoj rukometnoj ligi (kratica je 1. HKRL) i
- 1. hrvatskoj mlađe kadetskoj rukometnoj ligi (kratica je 1. HMKRL),
- 1. hrvatskoj rukometnoj ligi za djevojčice (kratica je 1. HRLD)
Propozicijama se određuju poredak i sve obveze, dužnosti i prava što proizlaze iz natjecanja u natjecateljskoj
godini 2018./2019.

Članak 2.
U natjecanju I. HRL sudjeluje 13 (trinaest) ženskih ekipa:
Ž E N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

E

ŽRK "BJELOVAR" Bjelovar
RK "DALMATINKA" Ploče
ŽRK "KOKA" Varaždin
RK "LOKOMOTIVA" Zagreb
ŽRK "MURVICA" Crikvenica
ŽRK "OSIJEK" Osijek
RK "PODRAVKA VEGETA" Koprivnica
RK "SESVETE AGROPROTEINKA" Sesvete
ŽRK "SPLIT 2010" Split
RK "TREŠNJEVKA" Zagreb
ŽRK "UMAG" Umag
ŽRK "ZAMET" Rijeka
ŽRK "ZRINSKI" Čakovec

Članak 3.
U natjecanju 1. Hrvatske kadetske rukometne lige (1. HKRL) za djevojke sudjeluju svi klubovi koji se prijave voditeljici
natjecanja.
- 1. HMKRL broji do 50 (pedeset) ekipa podijeljenih po načelu podjele II.-ih HRL u tri skupine-regije: SJEVER, ZAPAD
I JUG. U svakoj regiji može se natjecati maksimalno 30 ekipa. Ukoliko se prijavi veći broj ekipa natjecanje u regiji
se može podijeliti u dvije lige tako da se smanje troškovi putovanja. Na Plenumu klubova svi predstavnici u
navedenoj regiji se trebaju složiti sa rasporedom ekipa po grupama.
Prvenstvo se igra u dva dijela:
- natjecanje po skupinama
- Završnica.
- U sezoni 2018./19 natjecanje će se odvijati u 3 regije: ZAPAD, SJEVER I JUG.
•U REGIJI Sjever igralo bi se 7 krugova turnira, jednokružno .
• U REGIJI Zapad igralo bi se 7 krugova turnira, jednokružno
• U REGIJI Jug igralo bi se 4 krugova turnira, jednokružno
Na Završnici bi se kvalificiralo 12 ekipa: 4 ekipe iz regije Sjever, 4 ekipe iz regije Zapad, 4 ekipe iz regije Jug. Ukoliko
neka od ekipa otkaže svoj nastup na Završnici, pozvati će se slijedeća ekipu po ostvarenim rezultatima iz te regije.
Ukoliko i ta ekipa otkaže sudjelovanje na Završnici prednosti ima predstavnik najjače regije po ostavarenim
prošlogodišnjim rezultatima ili domaćin Završnice ili neka od ekipa koje su pokazale interes za dolazak na Završnicu.
U 1. HKRL SJEVER uvrstiti će se ekipe: Podravka 2 i Koka 2 koje će igrati van konkurencije te će se postignuti rezultat
uztakmice samo objaviti u glasniku i neće se upisivati u službenu tablicu
• Predstavnici Podravke i Koke trebaju u roku 7 dana napisati koje igračice će igrati za Podravka 1 tj Koka 1, a koje
za Podravka 2 tj Koka 2 te tijekom natjecanja u 1. HKRL igračice ne mogu igrati u obje ekipe već samo u jednoj ekipi
do kraja natjecanja. Na Završnicu može ići samo ekipa Podravka1 ili Koka 1/ ukoliko se kvalificiraju/ te igračice
članice Podravke ili Koke bez obzira u kojoj su ekipi igrale.

Na završnici se igra u 3 grupe po 4 ekipe, dvije prvo poredane ekipe u grupama (nakon natjecanja u grupama)
razigravaju za poredak od 1-6 mjesta, a treće poredane za poredak od 7-9 mjesta.
Skupine će biti određene na osnovu postignutog rezultata plasmana iz regionalnih liga , a voditi će se računa da ekipe iz
jedne regije budu razvrstane u različite grupe. Sukladno tome prvaci regija moraju biti nositelji grupa na Završnici
( ukoliko se igra u 3 grupe), a drugo poredani iz regija ne smiju biti u istoj grupi sa prvakom svoje regije. Drugopredani
klub sa najviše bodova treba biti nositelj grupe, ako ima više od 3 grupe na Završnici. Prilikom određivanja rasporeda
odigravanja utakmica po grupama na Završnici voditi će se računa o ekipama koje stižu iz udaljenih gradova. Voditeljica
natjecanja ima odobrenje klubova za sastavljanje grupa na Završnici te pozivanje ekipa na istu.
Klubovi koji su se kvalificirali na Završnicu trebaju u roku pet (5) dana od završetka natjecanja u 1. HKRL potvrditi ili
otkazati svoj dolazak na Završnicu. Ukoliko klub koji se kvalificirao na Završnicu nakon navedenog roka od pet
dana odustane od Završnice treba klubu domaćinu Završnice (ili organizatoru) uplatiti 5 000,00 kn kazne za
troškove koji su nastali njegovim ne dolaskom. Ukoliko klub ne uplati navedenu kaznu pokrenuti će se Stegovni
postupak zbog nedolaska na Završnicu.
Državna liga se igra loptom broj 2., 2x25 minuta odmor 10 minuta , a na Završnici se igra 2x20 minuta, odmor 5
minuta.
U zapisnik utakmice u državnoj ligi i na Završnici klub može prijaviti 16 igračica.
Klubovi domaćini trebaju voditi računa o dužini putovanja ekipa koje dolaze na turnir te prva utakmica na turniru
može započeti najranije u u 11:00 sati. Iznimno uz suglasnost voditeljica natjecanja i klubova sudionika može
započeti ranije ili se igrati i subotom.
Glasnici i sve informacije u svezi državnih liga i završnica se šalju na službene e-mail adrese klubova i službenih
osoba klubova ( predstavnika, trenera itd)
- Sve novčane kazne izrečene (službenim osobama, trenerima I sl.) na Završnicama naplaćuju se prije početka
slijedeće utakmice ili osoba kojoj je izrečena kazna nema pravo nastupa na slijedećoj utakmici.
Način odigravanja završnice reguliraju u potpunosti Propozicije natjecanja za mlađe dobne skupine.
Natjecanje po skupinama (alineja 2.) i završnicu priređuje povjerenik za natjecanja 1. HKRL.
Za sve ostalo primjenjuju se Propozicije natjecanja HRS-a i ostali propisnici HRS-a.
-

Članak 4.
-

U natjecanju 1. Hrvatske mlađe kadetske rukometne lige (1. HMKRL) za djevojke sudjeluju svi klubovi koji se
prijave voditeljici natjecanja. Na Plenumu klubova svi predstavnici u navedenoj regiji se trebaju složiti sa
rasporedom ekipa po grupama.

- 1. HMKRL broji do 50 (pedeset) ekipa podijeljenih po načelu podjele II.-ih HRL u tri skupine. Prvenstvo se igra u
dva dijela:
- natjecanje po skupinama
- Završnica.
U sezoni 2018./2019. natjecanje će se odvijati u 3 regije: ZAPAD1,ZAPAD2, SJEVER I JUG
• U REGIJI Sjever igralo bi se 7 krugova turnira, jednokružno .
• U REGIJI Zapad zbog velikog broja klubova liga bi se podijelila u dvije pod lige Zapad 1 sa 13 klubova I
Zapad 2 sa 12 klubova. Igralo bi se 6-7 krugova turnira, jednokružno
• U REGIJI Jug igralo bi se 6 kruga turnira, jednokružno
Na Završnici bi se kvalificiralo 20 ekipa: 6 prvoporedanih ekipa iz regije Sjever, 4 prvoporedane ekipe iz regije
Zapad1, 4 prvoporedane ekipe iz regije Zapad2 i 5 prvoporedanih ekipe iz regije Jug. Napomena: ekipe koje osvoje
5. mjesto u regiji Zapad 1 I Zapad 2 igrati će jednu utakmicu na neutralnom terenu i pobjednik utakmice ide na
Završnicu kao deveta ekipa iz regije Zapad. Mjesto održavanja navedene utakmice određuje voditeljica natjecanja.
Sve troškove prijevoza klubovi snose individualno, a troškovi organizacije;dvorane, sudaca, nadzornika, liječnika
snose obje ekipe ravnopravno.
- Na Završnici se igra u 4 grupe po 5 ekipe. Pobjednici grupa u 1/8 finala imaju slobodno kolo.
- Završnica bi se trebala igrati u dvije (2) sportske dvorane.
-

-

Skupine će biti određene na osnovu postignutog rezultata plasmana iz regionalnih liga , a voditi će se računa da
ekipe iz jedne regije budu razvrstane u različite grupe. Sukladno tome prvaci regija moraju biti nositelji grupa na
Završnici, a drugoporedani iz regija ne smiju biti u istoj grupi sa prvakom svoje regije. Drugopredani klub sa najviše
bodova može biti i nositelj grupe. Prilikom određivanja rasporeda odigravanja utakmica po grupama na Završnici
voditi će se računa o ekipama koje stižu iz udaljenih mjesta.
Ukoliko neka od ekipa otkaže svoj nastup na Završnici, pozvati će se slijedeća ekipu po ostvarenim rezultatima iz te
regije. Ukoliko i ta ekipa otkaže sudjelovanje na Završnici prednosti ima predstavnik najjače regije po ostavarenim
prošlogodišnjim rezultatima ili domaćin Završnice ili neka od ekipa koje su pokazale interes za dolazak na
Završnicu.

-

Klubovi koji su se kvalificirali na Završnicu trebaju u roku pet (5) dana od završetka natjecanja u 1. HMKRL potvrditi
ili otkazati svoj dolazak na Završnicu. Ukoliko klub koji se kvalificirao na Završnicu nakon navednog roka od pet
dana odustane od Završnice treba klubu domaćinu Završnice (ili organizatoru) uplatiti 5 000,00 kn kazne za
troškove koji su nastali njegovim ne dolaskom. Ukoliko klub ne uplati navedenu kaznu pokrenuti će se Stegovni
postupak zbog nedolaska na Završnicu.

-

Državna liga se igra loptom broj 1., 2x20 minuta, odmor 10 minuta, a na Završnici se igra 2x20 minuta, odmor 5
minuta.
Klubovi domaćini trebaju voditi računa o dužini putovanja ekipa koje dolaze na turnir te prva utakmica na turniru
može započeti najranije u u 11:00 sati. Iznimno uz suglasnost voditeljica natjecanja i klubova sudionika može
započeti ranije.
U zapisniku utakmice u državnoj ligi i na Završnici klub može prijaviti 16 igračica.
Glasnici i sve informacije u svezi državnih liga i završnica se šalju na službene e-mail adrese klubova i službenih
osoba klubova ( predstavnika, trenera itd)

-

-

Sve novčane kazne izrečene (službenim osobama, trenerima I sl.) na Završnicama naplaćuju se prije početka slijedeće
utakmice ili osoba kojoj je izrečena kazna nema pravo nastupa na slijedećoj utakmici
.
Način odigravanja završnice reguliraju u potpunosti Propozicije natjecanja za mlađe dobne skupine.
Natjecanje po skupinama (alineja 2.) i završnicu priređuje povjerenik za natjecanja 1. HMKRL.

Članak 5.
U natjecanju 1. Hrvatske rukometne lige za djevojčice (1. HRLD) sudjeluju svi klubovi koji se prijave voditeljici natjecanja.
- 1. HRLD broji do 50 (pedeset) ekipa podijeljenih po načelu podjele II.-ih HRL u tri skupine-regije: SJEVER, ZAPAD I
JUG. Ukoliko se prijavi veći broj ekipa natjecanje u regiji se može podijeliti u dvije lige tako da se smanje
troškovi putovanja. Na Plenumu klubova svi predstavnici u navedenoj regiji se trebaju složiti sa rasporedom
ekipa po grupama.
Broj ekipa u svakoj od skupina-regija nije limitiran.
Prvenstvo se igra u dva dijela:
- natjecanje po skupinama
- Završnica.
Natjecanje po skupinama odvija se sustavom turnira na kojima sudjeluje po 3-4 ekipe, a ukoliko je manji
broj ekipa u regiji natjecanje se organizira odigravanjem pojedinačnim utakmica. Sustav odigravanja reguliraju u potpunosti
Propozicije natjecanja za mlađe dobne skupine.
U sezoni 2018./2019. natjecanje će se odvijati u 3 regije: ZAPAD, SJEVER1, SJEVER2 I JUG
• U REGIJI Sjever zbog velikog broja klubova liga bi se podijelila u dvije pod lige Sjever1 sa 9 klubova I
Sjever2 sa 10 klubova. Igralo bi se 4-5 krugova turnira, jednokružno
igralo bi se krugova turnira, jednokružno .
•
U REGIJI Zapad igralo bi se 7 krugova turnira, jednokružno
•
U REGIJI Jug igralo bi se 5 krugova turnira, jednokružno
Na Završnicu bi se kvalificiralo 20 ekipa: 8 ekipa iz regije Sjever, 7 ekipa iz regije Zapad i 5 ekipe iz regije Jug. NAPOMENA: Iz
regije Sjever 1 i Sjever 2 direktno će se kvalificirati prve tri (3) poredane ekipe, dok će 4. i 5. poredana ekipa iz
regije Sjever1 igrati unakrsno sa 4. I 5. poredanom ekipom iz regije Sjever2.

001 SJEVER1 EKIPA5- SJEVER2 EKIPA4
002 SJEVER2 EKIPA5- SJEVER1 EKIPA 4
Obje utakmice će se igrati na neutralnom terenu. Pobjednici navedenih utakmica ostvariti će plasman na Završnicu. Mjesto
održavanja navedenih utakmica (2) određuje voditeljica natjecanja. Sve troškove prijevoza klubovi snose
individualno, a troškovi organizacije;dvorane, sudaca, nadzornika, liječnika itd. snose sve četiri ekipe ekipe
ravnopravno.

Završnica se treba igrati u dvije dvorane. Sustav natjecanja je da se igra u 4 grupe po 5 ekipa. Pobjednici grupa u
1/8 finala imaju slobodno kolo.
Klubovi koji su se kvalificirali na Završnicu trebaju u roku pet (5) dana od završetka natjecanja u 1. HRLD potvrditi
ili otkazati svoj dolazak na Završnicu. Ukoliko klub koji se kvalificirao na Završnicu nakon navednog roka od pet
dana odustane od Završnice treba klubu domaćinu Završnice (ili organizatoru) uplatiti 5 000,00 kn kazne za
troškove koji su nastali njegovim ne dolaskom. Ukoliko klub ne uplati navedenu kaznu pokrenuti će se Stegovni
postupak zbog nedolaska na Završnicu.
- Skupine će biti određene na osnovu postignutog rezultata plasmana iz regionalnih liga , a voditi će se računa da
ekipe iz jedne regije budu razvrstane u različite grupe. Sukladno tome prvaci regija moraju biti nositelji grupa na
Završnici, a drugoporedani iz regija ne smiju biti u istoj grupi sa prvakom svoje regije. Drugopredani klub sa najviše
-

bodova može biti i nositelj grupe, ako ima više od 3 grupe na Završnici. Prilikom određivanja rasporeda odigravanja
utakmica po grupama na Završnici voditi će se računa o ekipama koje stižu iz udaljenih mjesta.
- Ukoliko neka od ekipa otkaže svoj nastup na Završnici, pozvati će se slijedeća ekipu po ostvarenim rezultatima iz te
regije. Ukoliko i ta ekipa otkaže sudjelovanje na Završnici prednosti ima predstavnik najjače regije po ostavarenim
prošlogodišnjim rezultatima ili domaćin Završnice ili neka od ekipa koje su pokazale interes za dolazak na
Završnicu.
Državna liga se igra loptom broj 0., 2x20 minuta,odmor 10 minuta, a na Završnici se igra 2x15 minuta, odmor 5
minuta.
Glasnici i sve informacije u svezi državnih liga i završnica se šalju na službene e-mail adrese klubova i službenih
osoba klubova ( predstavnika, trenera itd)
U zapisnik utakmice u državnoj ligi i na Završnici klub može prijaviti 16 igračica.
Klubovi domaćini trebaju voditi računa o dužini putovanja ekipa koje dolaze na turnir te prva utakmica na turniru
može započeti najranije u u 11:00 sati. Iznimno uz suglasnost voditeljica natjecanja i klubova sudionika može
započeti ranije.
Način odigravanja završnice reguliraju u potpunosti Propozicije natjecanja za mlađe dobne skupine.
Natjecanje po skupinama (alineja 2.) i završnicu priređuje povjerenik za natjecanja I. HRLD.

Članak 6.
Obveze su povjerenstva/povjerenika za natjecanje da:
1. izravno upravlja natjecanjem na osnovi propozicija natjecanja i propisnika HRS-a;
2. registrira utakmice;
3. objavljuje raspored nadzornika i sudaca za svaku utakmicu u suradnji sa Udrugom sudaca;
4. u prvom stupnju odlučuje o svim pitanjima vezanim za ustroj natjecanja;
5. odlučuje o novčanim kaznama propisanim svim propisnicima HRS-a;
6. samostalno pokreće stegovne postupke i odlučuje u prvom stupnju o kaznama
zbog prekršaja klubova i pripadnika HRS-a na utakmicama;
7. redovito izdaje glasnik; nakon svakoga odigranog kola e- mailom ga dostavlja
a) klubovima sudionicima natjecanja,
b) pripadnicima HRS-a u svezi s točkom 6. ovog članka,
c) Hrvatskome rukometnom savezu,
d) Natjecateljskom povjerenstvu HRS-a,
e) predsjedniku HRS-a,
f) Udruzi hrvatskih rukometnih sudaca,
g) predsjedniku Udruge hrvatskih rukometnih sudaca i
8. zaprima žalbe na svoje odluke i sa svim pisanim dokazima, osobnim obrazlože-njem i potvrdom o
uplaćenoj žalbenoj pristojbi otprema poštanskom doznačnicom Natjecateljskom povjerenstvu HRS-a;
9. obavi sve pripreme za predstojeću natjecateljsku godinu;
10. djelatno i stalno surađuje s Natjecateljskim povjerenstvom HRS-a;
12. obavlja i ostale poslove radi uspješne provedbe natjecanja.

Članak 7.
Glasnik je službeno i javno sredstvo izvješćivanja i objavljivanja odluka i zaključaka te zamjenjuje pisani otpravak za
odluke u prvom stupnju.

Članak 8.
Tijelo drugog stupnja koje odlučuje o žalbama na odluke povjerenika za natjecanja jest Natjecateljsko
povjerenstvo HRS-a ukoliko su odluke utemeljene na Propozicijama natjecanja, odnosno Stegovno povjerenstvo ukoliko se
primjenjuje Stegovni propisnik kao temelj odluka u prvom stupnju.

Članak 9.
Troškove natjecanja klubovi podmiruju solidarno.
Na ime troškova natjecanja klubovi sudionici 1. HKRL, 1. HMKRL i 1. HRLD novac uplaćuju na žiro-račun

Hrvatskog rukometnog saveza HR1923600001101363442 i to:
1. HKRL…………………………………..….. 1. 040,00 kn
1. HMKRL……………………………………...620,00 kn
1. HRLD..…………………………………….... 500,00 kn
Navedene svote klubovi moraju uplatiti do 01.10.2018., a dokaz o tome moraju dostaviti na e-mail
j.bubalo@hrs.hr ili povjereniku za natjecanje putem e-maila.

Klubovi koji to ne učine neće nastupiti u natjecanju.
Novac na ime troškova službenih osoba uplaćuje se Udruzi sudaca sukladno odluci Upravnog odbora HRS-a.
Upravni odbor HRS-a odlučuje o svoti i načinu uplate novca iz stavka 2. i 4.
Klub koji ne uplati novac iz stavka 2. i 4. u propisanom roku novčano će se kazniti kaznom od 100 kn.

Članak 10.
Za svaku utakmicu suce i nadzornike suđenja, koji su nadzornici HRS-a određuje povjerenstvo/povjerenik za suce i
nadzornike suđenja. Povjerenstva/povjerenike za suce i nadzornike suđenja imenuje za svaku natjecateljsku godinu i za
svaku ligu zasebice Upravni odbor HRS-a.
U natjecateljskoj godini 2018./2019. povjerenik za određivanje sudaca i nadzornika suđenja za II., III. i IV. stupanj
(sve III.-e HRL, II.-e HRL i I. HRL te 1. HKRL, 1. HMKRL i 1. HRLD) je:
- gospodin Josip Posavec (predsjednik Udruge hrvatskih rukometnih sudaca).

Članak 12.
Natjecanje se provodi sustavom turnira sa završnicom prvenstva države i vremenski predviđenim rasporedom.
Klub za pobjedu dobiva 2 (dva) boda, za neodlučeni ishod 1 (jedan) bod a za poraz 0 (ništa) bodova.

Članak 12.
Završni se poredak klubova prije završnice određuje na osnovi osvojenih bodova.
Ako dva kluba ili više klubova osvoje jednaki broj bodova, poredak se određuje ovako:
- u izračun se uzimaju međusobni ishodi klubova o kojima je riječ, a redoslijed se
određuje na osnovi osvojenih bodova na tako dobivenoj suženoj ljestvici;
- ako je broj bodova na tako dobivenoj suženoj ljestvici jednak, bolje je poredan
klub koji ima bolju razliku datih i primljenih pogodaka na suženoj ljestvici;
- ako je razlika datih i primljenih pogodaka na suženoj ljestvici jednaka, bolje je
poredan klub koji ima bolju ukupnu razliku pogodaka na završnoj ljestvici natjecanja prije završnice;
- ako je i ukupna razlika pogodaka na završnoj ljestvici prije završnice jednaka,bolje je poredan klub koji
je postigao ukupno više pogodaka u prvenstvu.
Ured za natjecanje i povjerenik za natjecanje mogu na završnicu državnog prvenstva pojedinih uzrasta, u slučaju
otkaza jednog ili više klubova sudionika završnice, pozvati i neki drugi klub koji to svojim plasmanom nije izborio, vodeći
računa o njegovoj kvaliteti i udaljenosti od mjesta održavanje završnice.

Članak 13.
Organizacija Završnih turnira za mlađe dobne skupine u ingerenciji je Hrvatskog rukometnog saveza. Hrvatski
rukometni savez treba osigurati: sportsku dvoranu ili dvije sportske dvorane (ovisno o broju ekipa), suce i nadzornike,
liječnika, medalje i nagrade za ekipe i najbolje pojedinke te kvalitetne sigurnosne uvjete za odigravanje Završnice.

Članak 14.
Završni se poredak klubova nakon odigravanja završnih turnira prvenstva države određuje na osnovi osvojenih
bodova.
Ako dva kluba ili više klubova osvoje jednaki broj bodova, poredak se određuje ovako:
- u izračun se uzimaju međusobni ishodi klubova o kojima je riječ, a redoslijed se
određuje na osnovi osvojenih bodova na tako dobivenoj suženoj ljestvici;
- ako je broj bodova na tako dobivenoj suženoj ljestvici jednak, bolje je poredan
klub koji ima bolju razliku datih i primljenih pogodaka na suženoj ljestvici;
- ako je razlika datih i primljenih pogodaka na suženoj ljestvici jednaka, bolje je
poredan klub koji ima bolju ukupnu razliku pogodaka na ljestvici završnog turnira;
- ako je i ukupna razlika pogodaka na završnoj ljestvici jednaka, bolje je poredan klub koji je postigao
ukupno više pogodaka u tijeku završnog turnira;
- ako se ni tako ne može odrediti poredak, bolje je poredan klub koji je pobijedio u međusobnom susretu
( odnosi se samo na njihov međusobni susret u grupi na Završnici ),
- ako je međusobni susret bio neodlučan, onda se vrši izvlačenje-ždrijebanje tko je bolje poredan
U utakmicama za poredak, ako utakmica završi neodlučeno, ne igraju se nastavci (2x5 min), već će se pobjednik
odlučiti izvedbom sedmeraca. Pri odlučivanju pobjednika sedmercima, ekipe prvo izvode serije od pet (5) sedmerca
naizmjence, a ako tada nije odlučen pobjednik, nastavljaju s naizmjeničnim izvođenjem sedmeraca dok pobjednik nije
odlučen.

Članak 15.
Utakmice prvenstva mlađih dobnih skupina igraju se prema Pravilima igre i odredbama propisnika HRS-a.U
rukometnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj u zapisnik upisuje 16 igrača i svi oni imaju pravo nastupanja na utakmici.

Utakmice 1. HKRL igraju se 2x25 minuta sa odmorom između dva poluvremena u trajanju 10 minuta, a utakmice u
1. HMKRL i 1. HRLD igraju se 2x20 minuta s odmorom između dva poluvremena u trajanju od 10 minuta. U svim
kategorijama dozvoljeno je korištenje tri ekipnih time-outa po utakmici i ljepila za loptu.
Klub domaćin turnira dužan je za igranje utakmica osigurati dvije lopte. Veličine lopte ovise o uzrasnoj dobi
pojedinih kategorija. U 1. HKRL igra se loptom broj 2 (opseg 54-56 cm) , a u 1. HMRKL i 1. HRLD loptom broj 1 ( 50-52 cm), a
za Završnicu i kvalifikacije 2006./2007. mlađe djevojčice igrati će se loptom broj 0 (opseg lopte 48-50 cm).

Članak 16.
Povjerenik će za natjecanje na osnovi zapisnika utakmice i izjava službenih osoba registrirati utakmicu službenim
ishodom 10:0 u korist jednog od klubova:
1. ako klub nije doputovao zbog neopravdanih razloga,
2. ako igralište nije bilo osposobljeno za igru domaćinovom krivnjom,
3. ako klub odbije igrati zbog neopravdanih razloga,
4. ako je klub nastupio s neregistriranim, kažnjenim ili suspendiranim igračem,
5. ako je klub nastupio s igračem kojemu je istekla valjanost liječničkog pregleda,
6. ako klub preda utakmicu ili se utakmica ne odigra njegovom krivnjom,
7. ako klub napusti igralište ili odbije nastaviti započetu utakmicu,
8. ako se klupskom krivnjom trajno prekine utakmica,
Osim gubitka utakmice službenim ishodom 10:0, klubu se oduzima i 1 (jedan) bod.

Članak 17.
Ako je utakmica registrirana službenim ishodom 10:0, sukladno odredbama prethodnog članka, povjerenik je za
natjecanje obvezatan protiv kluba i njegovih dužnosnika pokrenuti stegovni postupak.

Članak 18.
Raspored igranja utakmica je usklađen s Kalendarom natjecanja HRS-a.
Klubovima nije dopuštena zamjena domaćinstava.
Ranije ili kasnije igranje utakmica što se tiče propisanog vremena dopušteno je samo iznimno.
Povjerenik za natjecanje odlučuje u svezi sa stavkom 3.

Članak 19.
Utakmice 1. HKRL, 1. HMKRL i 1.HRLD igraju se nedjeljom od 11:00 do 20:00 sati, iznimno ukoliko za to postoje
opravdani razlozi i voditelj natjecanja to odobri može se igrati i prije 11:00 sati ili subotom te tijekom tjedna.
Pri određivanju nadnevka i vremena početka utakmice, domaćin turnira mora uzeti u obzir mogućnosti za
korištenje prometnih veza kako bi gostujući klubovi imali što manje troškova i što kraće boravili u mjestu igranja utakmica.
Uz obvezatni pisani pristanak povjerenika za natjecanje, utakmice se mogu igrati i u vremenu različitom od onoga
iz stavka 1., ako se klubovi tako dogovore.

Članak 20.
Povjerenik za natjecanje,natjecateljsko povjerenstvo HRS-a i Upravni odbor HRS-a imaju pravo odgoditi cijelo kolo
natjecanja i odrediti novi datum igranja ukoliko je to u interesu općeg boljitka rukometa.
Klub koji želi odgoditi utakmicu mora povjerenstvu/povjereniku za natjecanje dostaviti pisani zahtjev i pisani
pristanak drugog kluba o novom nadnevku igranja utakmice za koju se traži odgoda, najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana
igranja utakmice.
Povjerenstvo/povjerenik za natjecanje mora odlučiti o zahtjevu u roku od 5 (pet) dana od dana primitka zahtjeva.
Povjerenstvo/povjerenik za natjecanje može odgoditi igranje pojedine utakmice ako procijeni da za to postoje
opravdani razlozi.

Članak 21.
Utakmice 1. HKRL, 1. HMKRL i 1. HRLD igraju se u športskim dvoranama koje je registriralo Natjecateljsko
povjerenstvo HRS-a.
Športska dvorana mora ispunjavati uvjete propisane Pravilima igre:

igralište je veličine 40x20 m s drvenim ili posebnim gipkim podom;

igralište mora biti odvojeno od gledališta čvrstom ogradom, koja treba spriječiti ulazak gledatelja u igralište;

ograda mora biti visoka najmanje 1 metar i od uzdužne crte igrališta mora biti udaljena najmanje 1 metar;

jakost rasvjetnih tijela u dvorani mora biti najmanje 300 luksa; o jakosti se svjetla brinu suci, a domaćin je
obvezatan na zahtjev sudaca i nadzornika pribaviti mjerni uređaj za mjerenje jakosti svjetla;

u dvorani moraju postojati za svaki klub i suce odvojene svlačionice s kupaonicama (topla i hladna voda) i
sanitarnim čvorom te poseban prostor za službene osobe u kojem se piše zapisnik utakmice;

ulazak i izlazak igrača i službenih osoba na igralište i iz igrališta mora biti osiguran od doticaja s gledateljstvom;





na najpreglednije mjesto postavlja se javni uređaj za praćenje tijeka trajanja igre i ishoda utakmice;
sukladno Pravilima igre postavljaju se zapisnički stol i klupe za pričuvne igrače i službene klupske osobe;
do zapisničkog se stola nalazi mjesto najavljivača utakmice s razglasom i mjesto zdravstvene osobe, koje mora biti
posebice obilježeno;

na klupi za pričuvne igrače mogu sjediti klupski pripadnici upisani u zapisnik utakmice;

gledalište mora imati najmanje 200 (dvjesto) sjedala i poseban ulaz;

dvorana mora imati uređaj za grijanje i za zračenje;

temperatura u dvorani najkasnije 1 (jedan) sat prije početka utakmice i tijekom utakmice ne smije biti niža od 12
stupnjeva Celzija;

strop i rasvjetna tijela moraju biti od dvoranskog poda udaljena najmanje 8 m.
Domaćin koji priređuje utakmicu u športskoj dvorani koja ne ispunjava bilo koji uvjet iz stavka 2., novčano će se
kazniti kaznom od 700 kn.

Članak 22.
Sve se novčane kazne u ponovljenom slučaju obvezatno udvostručuju u odnosu na predhodnu novčanu kaznu
osim slijedećih kazni:
- žuti karton (prvi 200 kn, drugi 400 kn, treći i svaki slijedeći 600 kn);
- crveni karton (prvi 400 kn, drugi 800 kn, treći i svaki slijedeći 1 000 kn).

Članak 23.
Sve novčane kazne uplaćuju klubovi na žiroračun HRS-a (br. HR1923600001101363442) u roku od 8 (osam) dana
od dana primitka glasnika, odnosno 8 (osam) dana po pravomoćnosti odluke o žalbi.
Domaćin mora najkasnije 30 (trideset) min prije početka utakmice nadzorniku dati na uvid najnoviji broj glasnika.
Klub uplatitelj mora izvornik uplatnice predočiti nadzorniku najkasnije 30 (trideset) min prije početka utakmice.
Nadzornik mora u zapisnik utakmice upisati da li je ili nije dobio na uvid najnoviji broj glasnika. Nadzornik mora u
zapisniku utakmice opisati i sve uplatnice koje je dobio na uvid.
Klub koji u roku ne uplati novčanu kaznu iz stavka 1. i domaćin koji ne ispuni obvezu iz stavka 2., novčano će se
kazniti kaznom od 200 kn, a može biti i suspendiran.

Članak 24.
Igrači nastupaju u jednakoj športskoj odjeći klupskih boja, koje su prijavljene povjereniku za natjecanje.
Ako i jedan i drugi klub imaju športsku odjeću iste boje, drugoimenovana momčad (gost) mora nastupiti u športskoj
odjeći druge boje ako je pravovremeno obaviještena o boji odjeće prvoimenovane momčadi (domaćina).
Športske majice moraju imati brojeve na leđima najmanje visoke 20 (dvadeset) a na prsima najmanje 10 (deset)
cm.
Brojevi igrača na športskim majicama moraju biti istovjetni brojevima u zapisniku.
Dopušteno je nošenje dužih gaćica ispod gornjih, ali moraju biti iste boje kao i gornje gaćice.
Klub čiji igrači ne ispunjavaju odredbe iz stavka 1., 3., 4. i 5., novčano će se kazniti kaznom od 70 kn po svakom
igraču.

Članak 25.
Igrači se moraju liječnički pregledati i biti proglašeni sposobnima za igranje utakmica.
Igrači bez ovjerenog pregleda nemaju pravo igranja.
Pregled se mora obaviti u športskoj ili drugoj zdravstvenoj ustanovi.
Pregled ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci.
Pregled mora biti uveden u pismohranu zavoda za ispitivanje zdravlja s točnim nadnevkom pregleda i ubilježen u
natjecateljsku iskaznicu igrača u okvir koji je za to predviđen te ovjeren žigom i potpisom liječnika.

Članak 26.
Pravo nastupa imaju svi ispravno registrirani i liječnički pregledani igrači.

Članak 27.
Prije početka utakmice (najkasnije 45 min. prije početka) službeni klupski predstavnik obvezatno daje na uvid
nadzorniku spisak licenciranih i liječnički osoba sa fotografijama iz sustava registracija ovjeren pečatom kluba i
potpisom službenog predstavnika.
Spisak licenciranih igrača i službenih osoba te trenera mora sadržavati:
1.Matični broj igrača
2.Digitalnu fotografiju
3.Ime i Prezime
4.Datum rođenja
5.OIB

6. Datum isteka liječničkog pregleda
7. Datum isteka specijalističkog liječničkog pregleda (ako se radi o kadetima i juniorima u
seniorskim ligama)
Igrači i službene osobe koji se iz bilo kojeg razloga ne nalaze na popisu licenciranih i liječnički
pregledanih osoba, mogu nastupiti uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice na osnovi koje će nadzornik
prepoznati igrača ili službenu osobu. Službeni predstavnik kluba obavezan je prije početka utakmice potpisati izjavu da
su takvi igrači i/ili službene osobe registrirane i liječnički pregledane, a spisak licenciranih osoba dužan je dostavit u
Ured za natjecanje u roku od 24 sata nakon odigravanja utakmice, a najkasnije do 10 (deset) sati prvog radnog dana.
Nadzornik mora ubilježiti u dodatnom izvješću utakmice imena igrača i službenih osoba koji su nastupili
sukladno stavku 3. ovog članka.
Klub čiji igrač i/ili službena osoba nastupi sukladno stavku 3., novčano će se kazniti s a 4 0 0 , 0 0
k n po svakom igraču.
Klub koji prije početka utakmice ne predoči popis iz stavka 1., novčano će se kazniti sa 750 kn.
Posudba igračica za natjecanje u 1. HKRL ,1. HMKRL i 1. HRLD te za Završnice nije dozvoljena.

Članak 28.
Ekipi je dopušteno prijaviti najviše 4 (četiri) službene osobe za utakmicu. Od toga jedna službena osoba mora biti
službeni predstavnik, a jedna trener. Ostale dvije službene osobe mogu biti po izboru kluba, a to mogu biti: pomoćni trener,
tehnički rukovoditelj, fizioterapeut, maser ili liječnik. Službene osobe ne mogu biti zamijenjene tijekom utakmice. Jedan od
njih mora biti naveden kao službeni predstavnik, i samo je toj osobi dopušteno obraćanje zapisničaru/mjeritelju vremena i
nadzorniku.
Službene osobe na utakmici dužne su nositi oznake za službene osobe (A-služb. predstavnik, B- trener, C-pomoćni trener i Dfizioterapeut/liječnik/maser) koje im pripadaju po funkciji. Klub domaćin mora osigurati oznake i predati ih gostujućem
klubu. Klub čije službene osobe ne ispunjavaju odredbe iz ovog članka kaznit će se sa 400 kn. Klub koji ne preda oznake
gostujućem klubu kaznit će se sa 400 kn.
Službene osobe moraju nositi odjeću različite boje od boje dresova protivničke ekipe.

Članak 29.
Prije početka utakmice službeni klupski predstavnik obvezatno daje na uvid nadzorniku trenersku člansku iskaznicu s
licencom za rang natjecanja koja je nalazi na popisu službenih osoba kluba za natjecateljsku sezonu 2018./2019. godinu.
Ukoliko trenera nema na popisu službenih osoba dotičnog kluba onda može putem web portala Udruge trenera
http://www.uhrt.hr/ nadzorniku predočiti popis da istu posjeduje te može nastupiti na utakmici i upisati se kao trener
uz potpisivanje izjave.
Klub može nastupati sa trenerom koji nema potvrđenu licencu za rang natjecanja u kojemu vodi ekipu, ali ima licencu
za 2018./2019. Natjecateljsku sezonu za niži rang natjecanja u istom klubu, na najviše dvije utakmice ili 7 dana. U roku 7
dana klub je dužan udruzi trenera HRS-a nadoplatiti licencu za trenera tako da isti dođe u posjed valjane licence. Nakon
isteka tog roka klub je prije odigravanja slijedeće utakmice (najkasnije 72 sata ranije) dužan voditelju natjecanja poslati
presliku važeće licence. Ukoliko klub/trener ne ishodi pravovaljanu licencu klub nema pravo nastupa i utakmica se
registrira rezultatom 10:0 za protivničku ekipu.
U iznimnim slučajevima ekipa može nastupiti bez trenera u tekućoj natjecateljskoj sezoni maksimalno dvije
(2) utakmice. Nakon što nastupi bez trenera predstavnik kluba mora naknadno ( u roku 3 dana) svu dokumentaciju u
svezi razloga izostanka trenera poslati voditelju natjecanja. U tom iznimnom slučaju trenera bi mogla zamijeniti bilo
koja službena osoba koja je registrirana za navedeni klub i upisana u zapisnik utakmice.
Nadzornik je dužan ispuniti obrazac „prijava voditelju natjecanja“ zbog nastupa trenera bez licence za
odgovarajući rang natjecanja
Klub koji nastupi sukladno stavku 2, 3 i 4 novčano će se kazniti u iznosu 400 kn.

Članak 30.
Domaćin turnira mora najkasnije 96 (devedeset šest) sati prije početka turnira-utakmice pisanim putem (e-mail)
izvijestiti gosta i povjerenika za natjecanje o nadnevku i vremenu početka utakmice.

Domaćin mora najkasnije 72 (sedamdeset dva) sata prije početka utakmice telefonski izvijestiti suce i nadzornika o
nadnevku i vremenu početka utakmice.
Domaćin mora najkasnije 48 (četrdeset osam) sati prije početka utakmice telefonski izvijestiti zbor sudaca o
nadnevku i vremenu početka utakmice. Zbor mora osigurati zapisničara i mjeritelja vremena.
Domaćin koji ne ispuni odredbe iz st. 1., 2. i 3., novčano će se kazniti kaznom od 500 kn za svaku neposlatu
obavijest.

Članak 31.
Dužnost zapisničara i mjeritelja vremena mogu obnašati samo djelatni pripadnici Udruge hrvatskih rukometnih
sudaca koji ispunjavaju uvjete propisane Propisnikom o radu Udruge hrvatskih rukometnih sudaca i koji imaju ovjerenu
iskaznicu Udruge hrvatskih rukometnih sudaca za natjecateljsku godinu 2018../2019..
Zapisničar i mjeritelj vremena moraju doći na utakmicu na koju u određeni najkasnije 45 minuta prije vremena
početka utakmice.
Nadzornik mora provjeriti identitet zapisničara i mjeritelja vremena, na osnovi iskaznice pripadnika Udruge
hrvatskih rukometnih sudaca.

Članak 32.
Domaćin mora pravodobno osigurati športsku dvoranu sukladno propisima iz ovih Propozicija.
Najkasnije 30 (trideset) min prije početka utakmice domaćin mora nadzorniku priopćiti ime i prezime te OIB glavne
i odgovorne osobe za organizaciju utakmice.
Glavna i odgovorna osoba za organizaciju utakmice odgovorna je za organizaciju i djelovanje možebitne redarske
službe prije, za vrijeme i poslije utakmice.
Domaćin koji ne ispuni bilo koju od odredbi iz prethodnih stavaka, novčano će se kazniti kaznom od 1000 kn.

Članak 33.
Domaćin mora pravodobno osigurati i službujućeg liječnika s priborom za prvu pomoć.
Službeni liječnik iz stavka 1. mora biti nazočan najkasnije 30 (trideset) min prije početka utakmice, pa do
zaključenja zapisnika utakmice.
Utakmica se ne smije igrati bez nazočnosti službenog liječnika.
Domaćin mora osigurati, ako to nadzornik zatraži, provjeru identiteta službenog liječnika.
Nadzornik mora u zapisnik utakmice upisati ime i prezime te JMBG službenog liječnika.
Domaćin koji ne ispuni odredbe iz st. 1., 2. i 4., novčano će se kazniti kaznom od 700 kn.

Članak 34.
Domaćin mora poštovati sve propise HRS-a u svezi s igranjem utakmice, dok svi sudionici utakmice ne napuste
športski objekt.
Domaćin je odgovoran za red i sigurnost u športskom objektu.

Članak 35.
Domaćin je odgovoran za ispade gledatelja i bacanje predmeta u igralište, što se smatra slabo priređenom
utakmicom.
Domaćin nije odgovoran za ispade gledatelja i nered u kojem sudjeluju gledatelji ako se nedvojbeno može utvrditi
da su ispad i nered učinili gledatelji gostujućeg kluba. U tom slučaju odgovoran je gostujući klub.
Nadzornik mora u zapisniku utakmice opisati događaj iz stavka 1 i 2..
U svezi sa stavkom 1. i 2., klub će se novčano kazniti kaznom od 210 do 1400 kn.

Članak 36.
Domaćin je odgovoran za nered u kojem sudjeluju gledatelji ili za napadaj gledatelja na igrače ili službene osobe.
Domaćin nije odgovoran za nered u kojem sudjeluju gledatelji ili za napadaj gledatelja na igrače ili službene osobe
ako se nedvojbeno može utvrditi da su nered ili napadaj gledatelja na igrače ili službene osobe učinili gledatelji gostujućeg
kluba. U tom slučaju odgovoran je gostujući klub.
Nadzornik mora u zapisniku utakmice opisati događaj iz stavka 1 i 2.
U svezi sa stavkom 1. i 2., klub će se novčano kazniti kaznom od 2100 do 4200 kn.
Osim novčane kazne iz stavka 4. a u svezi sa stavkom 1. i 2., klubu se može izreći i kazna zabrane igranja na svojem
igralištu:
- s do 6 utakmica zabrane igranja na svojem igralištu,
Najbliže mjesto u kojemu se može odigrati utakmica ne smije biti bliže od 50 (pedeset) km, javnim prometalom,
od klupskog sjedišta.

Članak 37.
Domaćin mora svakome rukometnom klubu omogućiti nesmetano snimanje utakmice.

Članak 38.

Domaćin mora osigurati 5 (pet) primjeraka zapisnika i omogućiti pisanje zapisnika u e-formatu ili pisaćim strojem.
Domaćin mora osigurati prostoriju za nesmetano pisanje zapisnika. Domaćin je dužan osigurati osobu za pisanje zapisnika
koja posjeduje vještinu pisanja na pisaćem stroju.
U svezi sa stavkom 1. i 2., domaćin će se novčano kazniti kaznom od 200 kn.

Članak 39.
U zapisnik se utakmice obvezatno upisuju imena i prezimena i matični broj svih igrača i službenih klupskih osoba.
Privitak zapisnika utakmice se piše ukoliko ide dodatno izvješće sa utakmice.
Jedna od službenih klupskih osoba mora biti službeni predstavnik, koji smije samo uljudno suobraćati sa službenim
osobama za zapisničkim stolom.
Licencirani trener smije ustajati s klupe.
Igrač ima pravo na zagrijavanje samo iza svoje klupe, ako iza nje ima dostatno prostora.
Tijekom prekida trajanja igre u igralište se iz prostora za zamjenu igrača mogu ući samo dvije osobe nakon poziva
sudaca propisanim znakom.

Članak 40.
Nadzornik ili opunomoćenik obavlja svoj posao sukladno odredbama Propisnika o ustroju natjecanju i ostalih
propisa HRS-a i Udruge hrvatskih rukometnih sudaca.
Ako na utakmicu ne dođe određeni nadzornik, zamjenjuje ga sa svim pravima i obvezama jedan od dvojice
određenih sudaca.
Ako za zapisničkim stolom nema nadzornika, klupski službeni predstavnici imaju pravo sjediti za zapisničkim
stolom.

Članak 41.
Nadzornik mora odmah nakon utakmice zatražiti pisanu izjavu od igrača koji je bio diskvalificiran ili isključen do
svršetka utakmice ili od službene klupske osobe koja je bila diskvalificirana.
Igrač i službena osoba iz st. 1. moraju nakon toga napisati izjavu i predati je nadzorniku.
Nadzornik mora izjavu ili izjave iz stavka 2. predati domaćinu, koji ih telefaksom ili e-mailom s izvornikom
zapisnika utakmice šalje povjereniku za natjecanje. Suci moraju obvezno upisati da li podnose prijavu protiv diskvalificiranog
igrača ili službene osobe te obrazložiti razloge za podnošenje ili nepodnošenje prijave. O tome je dužan svoje mišljenje dati i
nadzornik.
Na igrače koji su diskvalificirani zbog trećeg isključenja na dvije minute ne primjenjuje se stavak 1.
Klub čiji pripadnik ne ispuni odredbe st. 1. i 2., novčano će se kazniti kaznom od 100 kn.

Članak 42.
Isključenje do svršetka utakmice ima za posljedicu suspenziju i pokretanje stegovnog postupka.
Suspenzija iz stavka 1. stupa na snagu odmah.
Ako službena osoba zbog diskvalifikacije podnese prijavu povjereniku za natjecanje, neposredna je posljedica
suspenzija i pokretanje stegovnog postupka, ako tako odluči povjerenstvo/povjerenik za natjecanje.
Kazna izrečena za prekršaj iz stavka 1. ili 3. odrađuje se u stupnju natjecanja u kojemu je izrečena, osim u slučaju
kada se kažnjeniku izrekne kazna zabrane nastupanja u rukometu. Tada nema pravo nastupa niti u ostalim stupnjevima
natjecanja dok mu kazna ne istekne.

Članak 43.
Svaku utakmicu sude dva suca.
Ako jedan od određenih sudaca ne dođe, utakmicu će suditi samo jedan sudac.
Ako na utakmicu ne dođe ni jedan od određenih sudaca, odredit će se dva suca ili jedan sudac koji su na listi
sudaca a zateknu se u športskom objektu.
Ako se klubovi ne mogu dogovoriti koji će od nazočnih sudaca s liste suditi utakmicu, nadzornik će odabrati dvojicu
ili jednoga.
Troškove zbog nedolaska sudaca snosi Udruga zborova sudaca HRS-a.

Članak 44.
Ako su suci najavili da će zakasniti, vrijeme će se početka utakmice odgoditi.
Ako suci nisu najavili da će zakasniti, nadzornik će s domaćinom nastojati pronaći suce (s liste) iz mjesta igranja
utakmice odnosno iz najbližeg mjesta. Domaćin tada mora osigurati najbrži prijevoz sudaca do športskog objekta.

Članak 45.
Prije početka utakmice suci moraju sukladno Pravilima igre i propozicijama natjecanja pregledati igralište i sve u
svezi s time.

Članak 46.
Vrijeme čekanja suparničkog kluba iznosi 15 (petnaest) min, računajući od vremena određenog za početak
utakmice.
Nadzornik ima pravo vrijeme čekanja produžiti za najviše 30 (trideset) min.

Ako klub zbog opravdanih razloga kasni i više od vremena čekanja iz stavka 2., nadzornik će istražiti mogućnost da
se utakmica igra istog ili sljedećeg dana.
Klub koji neopravdano zakasni na utakmicu novčano će se kazniti kaznom od 1400 kn.

Članak 78.
Domaćin mora odmah nakon odigravanja utakmice mailom otpremiti povjereniku za natjecanje zapisnik utakmice
s možebitnim pisanim izjavama.
Domaćin mora prvoga radnog dana nakon utakmice do 12 (dvanaest) sati otpremiti povjereniku za natjecanje poštanskom
doznačnicom izvornike zapisnika s možebitnim pisanim izjavama.
U svezi sa stavkom 1. i 2. domaćin će se novčano kazniti kaznom od 250 kn.

Članak 48.
Zapisnik mora biti napisan odmah nakon utakmice.
Zapisnik se piše u nazočnosti službenih klupskih predstavnika, nadzornika, sudaca, zapisničara i mjeritelja vremena
te službenog liječnika.
Nakon što da svoju izjavu, svaka službena osoba mora potpisati zapisnik.
Klub čiji pripadnik ne potpiše zapisnik utakmice svojom voljom, novčano će se kazniti kaznom od 420 kn.

Članak 49.
Ako zbog nekog razloga izvornik zapisnika pisan tijekom utakmice bude uništen, odmah nakon utakmice piše se
novi zapisnik.
U novi zapisnik mora biti sve ubilježeno jer se smatra da se dogodilo samo ono što je upisano u zapisnik utakmice.
Ako zapisnik bude uništen ili privremeno skriven, a za to je odgovoran ili domaćin ili gostujući klub, novčano će se
kazniti ili jedan ili drugi kaznom od 840 kn.

Članak 50.
Osobe koje daju izjave u zapisnik moraju na uljudan i dokazima potkrijepljen način ubilježiti svoje možebitne
primjedbe, i to o uvjetima u kojima se utakmica igrala.
Povjerenik će za natjecanje na osnovi tih izjava poduzeti potrebne mjere.

Članak 51.
Protiv nadzornika, sudaca, zapisničara i mjeritelja vremena koji ne dođu na utakmicu, povjerenik će za natjecanje
pokrenuti stegovni postupak.
Stegovni se postupak može pokrenuti i protiv odgovornog pripadnika UHRS-a.

Članak 52.
Na odigranu utakmicu klub ima pravo uložiti žalbu.
Žalba se najavljuje u roku od 30 (trideset) min nakon utakmice, a prije zaključenja zapisnika utakmice.
U zapisnik utakmice moraju biti ubilježeni razlozi zbog kojih se klub žali.
Potpisnici zapisnika moraju izreći svoje mišljenje o razlozima žalbe.
Samo utakmica na koju je uložena žalba može biti poništena.

Članak 53.
Žalba zbog stanja u športskom objektu mora se najaviti nadzorniku najkasnije 15 (petnaest) min prije početka
utakmice.
Žalba zbog nepropisnog nastupa igrača, bez obzira na razlog, može se podnijeti najkasnije 48 (četrdeset osam) sati
nakon utakmice.
Žalba iz stavka 1. se ne može uložiti nakon početka utakmice.

Članak 54.
U roku od 48 (četrdeset osam) sati, računajući od sata svršetka utakmice, žalitelj mora povjereniku za natjecanje
otpremiti izvornik žalbe sa svim možebitnim spisima.
Žalba se otprema poštanskom doznačnicom.

Članak 55.
Žalitelj mora uplatiti na žiro-račun HRS-a žalbenu pristojbu, i to u roku od 48 (četrdeset osam) sati računajući od
sata svršetka utakmice.
Žalitelj na ime žalbene pristojbe iz stavka 1. uplaćuje svotu od 2 100 kn.

Članak 56.
Povjerenik za natjecanje mora u roku od 8 (osam) dana od dana prijama odlučiti u prvom stupnju.

Članak 57.
Na odluku povjerenstvo/povjerenika za natjecanje nezadovoljna strana ima pravo žalbe drugostupanjskom tijelu,
Natjecateljskom povjerenstvu HRS-a, u roku od 8 (osam) dana od dana prijama glasnika, ukoliko su odluke utemeljene na

Propozicijama natjecanja, odnosno Stegovnom povjerenstvu ukoliko se primjenjuje Stegovni propisnik kao temelj odluka u
prvom stupnju.
Natjecateljsko, odnosno Stegovno povjerenstvo HRS-a mora u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijama
donijeti odluku u drugom stupnju.
Odluka Natjecateljskog odnosno Stegovnog povjerenstva je neopoziva.

Članak 58.
Podnositelj žalbe u drugom stupnju mora uplatiti na žiro-račun HRS-a žalbenu pristojbu i dostaviti dokaz o uplati
zajedno sa žalbom putem povjerenstva/povjerenika za natjecanje na adresu Natjecateljskog odnosno Stegovnog
povjerenstva HRS-a.
Žalitelj na ime žalbene pristojbe iz stavka 1. uplaćuje svotu od 3 000 kn.

Članak 59.
Na odluku drugostupanjskog tijela može se uložiti zahtjev za zaštitu zakonitosti.
Zahtjev se predaje predsjedniku HRS-a, najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca računajući od dana pravomoćnosti
odluke.

Članak 60.
Žalba na prvostupanjsku odluku dostavlja se drugostupanjskom tijelu posredstvom povjerenstva/povjerenika za
natjecanje.
Zahtjev za zaštitu zakonitosti dostavlja se predsjedniku HRS-a koji ocjenjuje opravdanost podnošenja zahtjeva
Skupštini HRS-a na odlučivanje.

Članak 61.
Ako klub zbog opravdanih razloga ne dođe na utakmicu, razloge prosuđuje povjerenik za natjecanje, koji i
određuje novi nadnevak i vrijeme igranja utakmice.
Ako klub zbog neopravdanih razloga ne dođe na utakmicu, mora platiti domaćinu stvarne troškove priređivanja
utakmice.
Troškove iz stavka 2. određuje povjerenstvo/povjerenik za natjecanje na osnovi izračuna koji mu je dužan, uz
dokaze, dostaviti domaćin.
Klub koji zbog neopravdanih razloga ne dođe na utakmicu, novčano će se kazniti kaznom od 3500 kn, a utakmica
će se registrirati službenim ishodom 10:0 u korist drugog kluba. Osim gubitka utakmice službenim ishodom 10:0, klubu se
oduzima i 1 (jedan) bod. Povjerenik za natjecanje može podnijeti i stegovnu prijavu protiv kluba koji neopravdano ne dođe
na utakmicu.

Članak 62.
Ako klub odustane od natjecanja ili bude isključen, svi se njegovi ishodi brišu iz ljestvice natjecanja ako je odigrao
manje od polovine od sveukupnog broja utakmica.
Ako je taj klub odigrao polovinu ili više od sveukupnog broja utakmica, sve će se preostale utakmice registrirati
službenim ishodom 10:0, u korist suparnika.

Članak 63.
Utakmica se može prekinuti privremeno ili trajno. O prekidu utakmice odlučuju suci, ako su iscrpljene sve prethodno
provedene mjere da bi se utakmica privela svršetku.
Utakmica se prekida privremeno:
1. zbog velike hladnoće ili nesnosne vrućine ili ako se igralište u tijeku utakmice onesposobi za igru toliko da
onemogućuje nadzor nad loptom;
2. zbog mraka ili rasvjete koja ne udovoljava odredbama propozicija i Pravila igre;
3. zbog neuljudnog vladanja gledatelja i nakon upozorenja službene osobe;
4. zbog bacanja različitih predmeta u igralište, na suce, službene osobe ili igrače;
5. zbog obračuna između igrača, trenera i službenih klupskih osoba;
6. zbog nereda na igralištu, ometanja igre od gledatelja ili uopće zbog slabo priređene utakmice;
7. zbog ostalih razloga koji su predviđeni Pravilima igre.
Kad se utakmica privremeno prekine zbog više sile, prekid traje dok se ne stvore zadovoljavajući uvjeti za igru.

Utakmica se prekida trajno:
1. zbog tvornog napadaja na službene osobe, igrače i članove njihova stručno-tehničkog stožera;
2. kad su narušena Pravila igre i uvjeti igranja utakmice toliko da suci, unatoč poduzetim mjerama, ne mogu
utakmicu privesti njenu svršetku.
Prije odluke o trajnom prekidu, nadzornik i suci moraju tražiti od domaćina:
- da otkloni nedostatke u organizaciji utakmice, ako je prekid nastao zbog slabo priređene utakmice,
- da uvede red na igralištu,
- da isprazni gledalište ili djelomice udalji gledatelja.
Ako se ni tada ne osigura red na igralištu, suci će utakmicu trajno prekinuti.

Članak 64.
Ako se igra ponovljena ili se nastavlja privremeno prekinuta utakmica, troškove snosi klub koji je prouzročio prekid
utakmice. Ako je utakmica prekinuta zbog vremenske nepogode ili više sile, tada svaki klub snosi svoje troškove.
Ponovljena se utakmica igra prema odluci povjerenika za natjecanje ili tijela koje je odlučilo o ponavljanju utakmice.

Članak 65.
Ako jedna ekipa daje jednog ili više igrača za državne reprezentacije kadetkinja, mlađih kadetkinja i djevojčica
Republike Hrvatske, može zatražiti odgodu utakmice.
Zahtjev se za odgodu utakmice podnosi povjereniku za natjecanje najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana igranja
utakmice. U zahtjevu se navode razlozi zbog kojih se zahtijeva odgoda utakmice.
Iznimno, utakmica se može odgoditi i u kraćem roku, ali ne i u kraćem od 5 (pet) dana.
Povjerenik za natjecanje mora u roku od 5 (pet) dana po prijemu zahtjeva donijeti svoju odluku.

Članak 66.
Povjerenik za natjecanje mora utakmicu registrirati u roku od 15 (petnaest) dana od dana igranja potonje.
Utakmica se registrira na osnovi:
- zapisnika utakmice,
- izjava sudaca u zapisniku utakmice,
- izjave nadzornika u zapisniku utakmice i
- možebitnih naknadnih izvještaja sudaca i nadzornika.
Utakmica na koju je uložena žalba registrirat će se po svršetku žalbenog postupka.

Članak 67.
Povjerenik za natjecanje u provedbi stegovnih postupaka primjenjuje Stegovni propisnik HRS-a.
Povjerenik za natjecanje ima pravo i obvezu prijaviti Udruzi hrvatskih rukometnih sudaca one njene pripadnike koji
su na utakmici prekršili Pravila igre i propisnike Udruge hrvatskih rukometnih sudaca.
Povjerenik za natjecanje ima pravo i obvezu provesti stegovni postupak protiv pripadnika Udruge hrvatskih
rukometnih sudaca koji su na utakmici prekršili Propozicije natjecanja i propise HRS-a.

Članak 68.
Za sve što nije propisano ovim Propozicijama natjecanja, vrijede Propozicije natjecanja za I i II HRL te odredbe svih
propisnika HRS-a i Udruge hrvatskih rukometnih sudaca.

Članak 69.
Propozicije natjecanja tumači Natjecateljsko povjerenstvo HRS-a.

Članak 70.
Promjene i dopune Propozicija natjecanja obavljaju se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

Članak 71.
Propozicije natjecanja stupaju na snagu danom donošenja, kad su prestale vrijediti sve dotadašnje propozicije.

U Zagrebu 06.09.2018.

