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Na osnovi članka 50. Statuta Hrvatskoga rukometnog saveza, Upravni odbor Hrvatskog rukometnog 

saveza na sjednici održanoj 25.kolovoza 2020. godine donio je: 

 

 

PROPISNIK 

O USTROJU NATJECANJA 

 
I.O S N O V N E  O D R E D B E 

 

 

Članak 1. 

 
(1) Ovim se Propisnikom uređuju opći propisi provedbe natjecanja i sustav natjecanja u rukometu, 

sudionici natjecanja, Propozicije natjecanja Hrvatskog rukometnog saveza (u daljnjem tekstu: 

Propozicije) ,Kalendar natjecanja Hrvatskog rukometnog saveza (u daljnjem tekstu: Kalendar), 

natjecateljska tijela, troškovi natjecanja, način organizacije i odigravanja utakmica, kaznene odredbe i 

sve ostalo što je povezano s natjecanjem. 

 
Članak 2. 

 
(1) Planiranje i organizacija rukometnih natjecanja je od posebnoga društvenog značenja u hrvatskom 

sportu. 

(2) Organizacija i održavanje natjecanja zasniva se na podudarnosti, jedinstvenosti, štedljivosti te 

časnom i poštenom nadmetanju. 

 
Članak 3. 

 
(1) Ishodi u sportskom nadmetanju određuju mjesto i završni uspjeh ekipe. 

(2) Ishod i poredak postignut nečasnim radnjama natjecateljsko tijelo neće priznati, a protiv krivaca i 

sudionika pokrenut će stegovni postupak. 

(3) Prvenstvena, kup, turnirska, prijateljska, domaća i međunarodna natjecanja, provode se prema 

odredbama ovog Propisnika, Pravilima igre Međunarodne rukometne federacije (u daljnjem tekstu: IHF- 

a), propisima IHF-a i Europske rukometne federacije (u daljnjem tekstu: EHF-a). 
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POJMOVNIK 
 

Članak 4. 

 
U smislu ovog Pravilnika, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

 
1. Arbitražni sudac/suci – tijelo HRS-a koje je zaduženo za provođenje Registracijskog 

propisnika HRS-a 

2. Članstvo u klubu je status igračice/igrača ili drugih osoba koji označava njezinu/njegovu 

pripadnost i registraciju za određeni klub koji je registriran u HRS-u. 

3. Delegatkinja/delegat je osoba koja je službena/i predstavnica/predstavnik HRS-a te nadzire 

provođenje svih segmenata organizacije utakmice 

4. Državna reprezentacija je izabrani broj igračica/igrača koje/-i se ističu svojom rukometnom 

kvalitetom. 

5. Doigravanje (play-off, play-out) je sustav igranja u kojem se suparnici sastaju dva puta, gdje 

je svaki klub jednom domaćin i jednom gost, gdje konačni ishod (sukladno propozicijama 

natjecanja u kojem ekipe nastupaju) iz obje utakmice određuje pobjednika koji nastavlja 

natjecanje u istom sustavu. 

6. Doigravanje (Liga za prvaka, Liga za ostanak) je sustav natjecanja gdje se nakon 

određenog broja utakmica u regularnom dijelu sezone, liga dijeli na 2 dijela od kojih gornji dio, 

čini Ligu za prvaka, dok donji dio čini ligu za ostanak. Lige se igraju po pravilima definiranim u 

Propisniku o ustroju natjecanja. 

7. Dvostruki/četverostruki bod sustav- način organizacije natjecanja u kojem svaki klub igra 

sa svakim klubom dva puta (dvostruki bod sustav) ili četiri puta (četverostruki bod sustav), od 

kojih svi klubovi imaju jednak broj domaćih i gostujućih utakmica. 

8. Ekipa je grupa igračica/igrača koji predstavljaju određeni klub u određenom stupnju 

natjecanja. 

9. Europska rukometna federacija (EHF) je krovna kontinentalna organizacija zadužena za 

upravljanje rukometom u Europi. 

10. Glasnik natjecanja je službeni dokument koji izdaje HRS ili ŽRS, a koji se odnosi na svaki 

stupanj i kategoriju natjecanja za koji je HRS ili ŽRS zadužen te se u njemu nalaze službene 

informacije (odluke, rezultati, tablice,...) vezane za natjecanja. 

11. Gradski rukometni savez (GRS) je organizacija zadužena za upravljanje rukometom u 

određenom gradu Republike Hrvatske. 

12. Hrvatski rukometni savez (HRS) je krovna organizacija zadužena za upravljanje, 

omasovljenje, promociju rukometa u Republici Hrvatskoj. Članovi HRS-a su županijski 

rukometni savezi (ŽRS-i), rukometni savezi gradova, klubovi, igračice/igrači, službene osobe 

te ostali članovi HRS-a 

13. Igračica/igrač rukometašica/rukometaš je osoba koja/-i je registrirana/registriran za klub 

koji pripada nekom od nacionalnih rukometnih saveza koji je član IHF-a 

a) amaterka/amater je igračica/igrač koja/-i nema ili ima pisani ugovor s klubom i koja/-i je za 

svoje igranje plaćena/plaćen manje od propisane minimalne plaće u Republici Hrvatskoj 

b) profesionalka/profesionalac je igračica/igrač koja/-i ima pisani ugovor s klubom kojeg je 

registriralo nadležno tijelo rukometne organizacije i koja/-i je za svoje igranje plaćena/plaćen 

najmanje u iznosu propisane minimalne place u Republici Hrvatskoj 
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14. Informacijski sustav HRS-a (IS HRS-a) je sustav putem kojeg se obavljaju registracije 

igračica/igrača i klubova, prijelazi igračica/igrača, prijave službenih utakmica i natjecanja, kao i 

evidencija svih osoba uključenih u rukomet u Republici Hrvatskoj, a koji se vodi u digitalnom 

obliku. 

15. Kalendar natjecanja je raspored odigravanja službenih utakmicama u razdoblju koje 

započinje s prvom službenom utakmicom odgovarajućeg prvenstva i završava s posljednjom 

službenom utakmicom odgovarajućeg prvenstva 

16. Kategorija natjecanja je obilježje svakog službenog natjecanja, a može biti muška ili ženska. 

17. Klub je udruga ili trgovačko društvo koje je registrirano za obavljanje djelatnosti sudjelovanja 

u rukometnim natjecanjima i davanje poduke u rukometu. 

a) rukometni klub je organizacija koji sudjeluje u natjecanjima koja se igraju po Pravilima 

rukometne igre 

b) rekreacijski rukometni klub, uključivši i veteranski rukometni klub, je organizacija koji ne 

treba sudjelovati u stalnim natjecanjima i koji se osniva zbog sportske rekreacije svojih 

članova. 

c) klub rukometa na pijesku je organizacija koja sudjeluje u natjecanjima koja se igraju 

prema Pravilima rukometa na pijesku. 

18. Liga niža/viša je izraz koji se odnosi na usporednu ligu prema stupnju natjecanja. 

19. Liječnički pregled je pregled koji se vrši svakih 6 mjeseci u ustanovi koja ima potvrdu za 

vršenje sportskih liječničkih pregleda. 

20. Međunarodna rukometna federacija (IHF) je krovna svjetska organizacija zadužena za 

upravljanje rukometom u cijelom svijetu. IHF propisuje Pravila rukometne igre, pravila o 

transferima i statusu igračica/igrača, te izdaje ostale propisnike koje je HRS obvezan 

poštovati. 

21. Natjecateljsko povjerenstvo HRS-a je tijelo koje je zaduženo za provođenje odredaba 

Propisnika o ustroju natjecanja i Propozicija natjecanja 

22. Povjerenstvo ili povjerenik neposredno upravlja natjecanjem na osnovi Propozicija 

natjecanja i Propisnika o ustroju natjecanja, te nadzire voditelje natjecanja 

23. Pravila rukometne igre su jedinstvena sportska pravila rukometa, koja propisuje IHF. 

24. Propisnik o ustroju natjecanja je skup pravila i regulacija koji određuju način provođenja 

natjecanja u svakom stupnju, kategoriji i uzrastu. Propisnik o ustroju natjecanja mora poštivati 

pravila koja su određena od strane krovnih organizacija. Hrvatski rukometni savez (u daljnjem 

tekstu:HRS) i županijski rukometni savez (u daljnjem tekstu: ŽRS), kao i sve osobe uključene 

u organizaciju utakmice zaduženi su za provedbu natjecanja unutar propisa određenih 

Propisnikom. 

25. Propozicije natjecanja propisuju temeljne uvjete za održavanje natjecanja u svim 

stupnjevima, kategorijama i uzrastima. 

26. Registar HRS-a je jedinstvena baza podataka, unutar Informacijskog sustava HRS-a (u 

daljnjem tekstu: IS HRS-a) , o svim rukometnim klubovima registriranima na području 

Republike Hrvatske te članovima registriranima pri HRS-u 

27. Registracijsko povjerenstvo HRS-a je drugostupanjsko tijelo koje je zaduženo za 

provođenje Registracijskog propisnika HRS-a. 

28. Službena osoba je osoba koja na bilo koji način pridonosi organizaciji utakmice i kluba te je 

aktivan član HRS-a. 

29. Službeno natjecanje je organizirano rukometno natjecanje u kojem sudjeluju klubovi 

registrirani u HRS-u. Natjecanje može biti ligaško ili kup, te je uređeno odgovarajućim 

Propozicijama natjecanja. 
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30. Službena utakmica je utakmica koja se igra u okviru organiziranog rukometa pod nadležnosti 

HRS-a i/ili ŽRS-a, i ne uključuje prijateljske i trening utakmice. 

31. Službujuća medicinska osoba je osoba koja je određene medicinske struke te ima valjanu 

licencu za obnašanje dužnosti na sportskim događajima izdanu od HRS-a. 

32. Sportski objekt je mjesto primjereno za odigravanje utakmica i održavanje natjecanja. 

33. Stegovni propisnik je službeni propisnik HRS-a u kojem se propisuju stegovna djela, 

stegovne sankcije, stegovni postupak te tijela koja provode stegovni postupak 

34. Stegovni sudac je tijelo HRS-a koje je zaduženo za donošenje odluka sukladno Stegovnom 

propisniku HRS-a 

35. Stegovno povjerenstvo je tijelo HRS-a koje je zaduženo za donošenje odluka sukladno 

Stegovnom propisniku HRS-a 

36. Stupanj natjecanja strogo određuje razinu natjecanja za svaku ligu pod nadležnosti HRS-a. 

Peti stupanj (kod muškaraca) i četvrti stupanj (kod žena) su najviši stupnjevi natjecanja, dok je 

prvi stupanj najniži kod obje kategorije. 

37. Sutkinja/sudac je osoba koja je položila sve ispite i ispunila kriterije određene od strane HRS- 

a i ostalih organizacija te posjeduje aktivnu sudačku licencu i član je Udruge hrvatskih 

rukometnih sudaca i HRS-a. 

38. Trenerica/trener je osoba koja treba biti minimalno stručno osposobljena za rukomet putem 

ustanova za osposobljavanje kadrova u sportu koje priznaje EHF i HRS, i treba biti član HRS- 

a te imati valjanu licencu sukladno Zakonu o športu RH, propisnicima IHF-a, EHF-a i HRS-a. 

39. Upravni odbor HRS-a (UO HRS-a)  je tijelo koje donosi izvršne odluke o radu HRS-a, a čini 

ga određeni broj članova. 

40. Uzrast je definiran godištem igračica/igrača u kojem se određeni klub natječe pod pravilima 

HRS-a. 

41. Voditeljica/voditelj natjecanja je osoba koja provodi i organizira određeno natjecanje, a tu 

osobu imenuje ŽRS ili Upravni odbor HRS-a. 

42. Županijski rukometni savez (ŽRS) je organizacija zadužena za upravljanje rukometom u 

određenoj županiji Republike Hrvatske. 
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II.S U S T A V N A T J E C A N J A 
 

 

Članak 5. 

 
(1) Sustav natjecanja zasniva se na načelima dragovoljnosti, otvorenosti, svrhovitosti, ekonomičnosti, 

stupnjevitosti, masovnosti, dostupnosti, selektivnosti, kontinuiranosti, dobnoj zastupljenosti, istinitosti, 

najviših moralnih i sportskih vrijednosti. Sustav natjecanja mora biti usklađen s društvenim ciljevima i 

zadacima sporta i pod stalnim društvenim nadzorom. 

(2) Svi se sudionici natjecanja moraju uzorno ponašati, poštovati načela sportskog morala, čuvati čast i 

ugled udruženih saveza, zajednica i osnovnih rukometnih organizacija, klubova. Svaka vrsta natjecanja 

(prvenstvena, kup, turnirska, prijateljska, domaća i međunarodna ), mora biti razumna te sportski i 

društveno opravdana. 

(3) Natjecanja u rukometu trebaju poticati razvitak, omasovljenje, kvalitetu i vrhunske sportske ishode. 

(4) Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza (u daljnjem tekstu: UO HRS-a) propisuje sustav 

natjecanja. 

(5) Primjena elaborata o izmjenama sustava natjecanja započinje jednu godinu nakon njegovog 

usvajanja (osim ako Zakonom nije drugačije određeno). Preinake sustava natjecanja kao što su 

doigravanje (play-off), liga za prvaka, liga za Europu, liga za ostanak (play-out), kvalifikacijska liga za 

popunu, dvostruki ili četverostruki bod sustav i slične preinake kojima se produžuje ili skraćuje određeno 

natjecanje, ne smatraju se promjenom važećeg sustava natjecanja. 

(6) Odluku o sudjelovanju hrvatskih klubova u višedržavnim regionalnim natjecanjima donosi UO HRS- 

a. 

Regionalno višedržavno natjecanje hrvatskih ženskih i muških klubova dio su sustava natjecanja 

Hrvatskog rukometnog saveza (u daljnjem tekstu: nominativ HRS), a Propozicijama se određuje da li 

se i kada klubovi iz tih natjecanja uključuju u Državna prvenstva i u kojoj fazi natjecanja. 

(7) Odredba Propozicija kojom se odlučuje u kojoj fazi natjecanja se uključuje klub koji sudjeluje u 

višedržavnom natjecanju ne smatra se promjenom sustava natjecanja nego preinakom istog sustava 

kojom se ne zadire u promjenu osnovnih elemenata sustava natjecanja. 

 

 
Članak 6. 

 
(1) HRS se brine o održavanju svih rukometnih natjecanja: 

1. državnog prvenstva 

2. Hrvatskog kupa 

3. međunarodnih i ostalih utakmica državnih reprezentacija 

4. višedržavnih ili regionalnih liga. 

5. ostalih turnira i utakmica. 

(2) Državno se prvenstvo igra kao redovito prvenstvo prema dvostrukom bod - sustavu, uz mogućnost 

doigravanja, osim ako za posebne kategorije nije drugačije propisano odlukom UO HRS-a. 
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Članak 7. 

 
(1) U pojedinim stupnjevima i vrstama natjecanja, ukoliko se ista odigravaju u određenoj sezoni, igračice 

i igrači mogu sudjelovati ovisno o spolu i uzrastu. 

(2) Igračice i igrači su razvrstani u ove uzraste: 
 

SPOL UZRAST DOB 

 
 
 
 

ŽENE 

U7 do 7 

U 8 do 9 

U10 do 11 

U12 do 13 

U14 do 15 

U16 do 17 

U18 do 19 

SENIORKE  

 
 
 
 

MUŠKARCI 

U7 do 7 

U8 do 8 

U9 do 10 

U11 do 12 

U13 do 14 

U15 do 16 

U17 do 18 

U19 do 20 

SENIORI  
 

(3) Pravo nastupa pojedinom u uzrastu imaju igračice/igrači onog godišta koje je jednako ili mlađe od 

broja godina koliko stoji u nazivu natjecanja, a u odnosu na godinu u kojoj sezona počinje (primjer: u 

sezoni 20/21, nositelj natjecanja U17 kod muškaraca je 2003. godište, a natjecati se mogu i mlađi). 

Igračice/igrači godišta koje je jednako od godina koliko stoji u nazivu natjecanja imaju pravo nastupa u 

tom natjecanju do kraja natjecateljske sezone u kojoj su započeli natjecanje (primjer: u sezoni 20/21, 

nositelj natjecanja U17 kod muškaraca je 2003. godište te dječaci tog godišta imaju pravo nastupa u 

navedenom natjecanju do kraja natjecateljske sezone 20./21. bez obzira što će u 2021.godini dio njih 

napuniti 18 godina). 

(3) U mini rukometu dozvoljene su mješovite ekipe (muško-ženske). 

(4) Za sudjelovanje u natjecanjima obvezatan je liječnički pregled, koji ne smije biti stariji od 6 (šest) 

mjeseci. 

(5) Za sudjelovanje igračica i igrača između 14 i 16 godina u seniorskoj konkurenciji, obvezatan je 

specijalistički liječnički pregled, koji se obavlja svake godine od navršenih 14 do navršenih 16 godina 

života a koji ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci. 

(6) Mlađima od 14 godina nije dozvoljen nastup za ekipu u seniorskoj konkurenciji. 
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 A ) DRŽA VNO PRVE NST VO  
 

Članak 8. 

 
(1) Državno prvenstvo u dvoranskom rukometu i rukometu na pijesku može se odigravati u 9 (devet) 

uzrasta: 

- seniorke i seniori 

- uzrast U18 žene i U19 muškarci 

- uzrast U16 žene i U17 muškarci 

- uzrast U14 žene i U15 muškarci 

- uzrast U12 žene i U13 muškarci 

- uzrast U10 žene i U11 muškarci 

- uzrasti U9, U8 i U7 (mini rukomet i supermini rukomet). 

 
(2) Seniorsko prvenstvo dvoranskog rukometa podijeljeno je u 5 (pet) stupnjeva kod muških te 4 

(četiri) stupnja kod žena. 

(3) Sve odredbe koje reguliraju natjecanja igračica i igrača u svim uzrastima, kategorijama i stupnjevima 

natjecanja uređuju se Propozicijama. 

(4) Sastav i broj ekipa na završnicama pojedinih uzrasta, kategorija i stupnjeva natjecanja određen je 

Propozicijama koje usvaja UO HRS-a prije početka svake natjecateljske godine. 

 

 
A1) DRŽAVNO PRVENSTVO - ŽENE 

 
SENIORKE 

 
Članak 9. 

 
(1) Prvi (1.) stupanj prvenstvenih natjecanja u uzrastu seniorki čine županijska i međužupanijska 

natjecanja. 

(2) U prvenstvima 1. stupnja sudjeluju klubovi jedne ili više županija. 

(3) Svaka liga 4. i 3. stupnja natjecanja broji najmanje 6 (šest) klubova. U 2. i 1. stupnju natjecanja svaka 

liga broji najmanje 3 (tri) kluba. 

(4) Ako viši stupanj natjecanja nije popunjen, ne može se organizirati natjecanje u nižem stupnju. To 

vrijedi za sve stupnjeve natjecanja. 

(5) Odlukom UO HRS-a , ŽRS-i mogu ustrojiti natjecanje pod nadzorom HRS-a samo ako je liga 2. 

stupnja natjecanja kojoj zemljopisno pripadaju, popunjena do maksimalnog broja klubova. 

(6) HRS može ustrojiti natjecanje pod svojim nadzorom samo ako je natjecanje 3. stupnja popunjeno 

do maksimalnog broja. 
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Članak 10. 

(1) Drugi (2.) stupanj prvenstvenih natjecanja kod žena čine područna natjecanja, 5 (pet) trećih liga koje 

čine područja 5 (pet) regija: 

- Istok 

- Jug 

- Sjever 

- Središte 

- Zapad. 

 
3. Hrvatska rukometna liga Istok-žene (skraćeno: 3. HRL Istok-Ž) obuhvaća klubove s područja županija: 

- Brodsko-posavska 

- Osječko-baranjska 

- Požeško-slavonska 

- Vukovarsko-srijemska. 

 
3. Hrvatska rukometna liga Jug-žene (skraćeno: 3.HRL Jug-Ž) obuhvaća klubove s područja županija: 

- Dubrovačko-neretvanska 

- Splitsko-dalmatinska 

- Šibensko-kninska 

- Zadarska. 

 
3. Hrvatska rukometna liga Sjever-žene (skraćeno: 3.HRL Sjever-Ž) obuhvaća klubove s područja 

županija: 

- Bjelovarsko-bilogorska 

- Koprivničko-križevačka 

- Međimurska 

- Varaždinska 

- Virovitičko-podravska. 

 
3. Hrvatska rukometna liga Središte-žene (skraćeno: 3.HRL Središte-Ž) obuhvaća klubove s područja 

županija: 

- Grad Zagreb 

- Karlovačka 

- Krapinsko-zagorska 

- Sisačko-moslavačka 

- Zagrebačka. 

 
3. Hrvatska rukometna liga Zapad-žene (skraćeno: 3.HRL Zapad-Ž) obuhvaća klubove s područja 

županija: 

- Istarska 

- Ličko-senjska 

- Primorsko-goranska. 

 
(2) Svaka treća liga broji do 14 (četrnaest) klubova. 

(3) Možebitna odluka o promjeni broja klubova mora se znati najmanje godinu dana unaprijed (osim ako 

Zakonom nije drugačije određeno). Odluku o broju klubova donosi UO HRS-a. 
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Članak 11. 

 
(1) Treći (3.) stupanj prvenstvenih natjecanja kod žena čine područna natjecanja, 3 (tri) druge lige na 

području regija: 

- Jug 

- Sjever 

- Zapad. 

 
2. Hrvatska rukometna liga Jug-žene (skraćeno: 2.HRL Jug-Ž) obuhvaća klubove s područja županija: 

- Dubrovačko-neretvanska 

- Splitsko-dalmatinska 

- Šibensko-kninska 

- Zadarska. 

 
2. Hrvatska  rukometna  liga  Sjever-žene  (skraćeno:2.HRL  Sjever-Ž)  obuhvaća  klubove  s  područja 

županija: 

- Bjelovarsko-bilogorska 

- Brodsko-posavska 

- Koprivničko-križevačka 

- Međimurska 

- Osječko-baranjska 

- Požeško-slavonska 

- Varaždinska 

- Virovitičko-podravska 

- Vukovarsko-srijemska. 

 
2. Hrvatska rukometna liga Zapad-žene (skraćeno: 2.HRL Zapad-Ž) obuhvaća klubove s područja 

županija: 

- Grad Zagreb 

- Istarska 

- Karlovačka 

- Krapinsko-zagorska 

- Ličko-senjska 

- Primorsko-goranska 

- Sisačko-moslavačka 

- Zagrebačka. 

 
(2) Svaka druga liga broji do 12 (dvanaest) klubova. 

(3) Možebitna odluka o promjeni broja klubova mora se znati najmanje godinu dana unaprijed (osim ako 

Zakonom nije drugačije određeno). Odluku o broju klubova donosi UO HRS-a. 

 

 
Članak 12. 

 
(1) Četvrti (4.) stupanj prvenstvenih natjecanja čini 1. Hrvatska rukometna liga – žene (skraćeno i u 

daljnjem tekstu: 1.HRL-Ž). 

1. HRL-Ž igra se na području cijele Republike Hrvatske. 
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MLAĐI UZRASTI 

 
Članak 13. 

 
(1) Prvenstva mlađih uzrasta za žene organiziraju se u maksimalno 3 (tri) stupnja. 

(2) Prvi (1.) stupanj natjecanja organizira se na razini županijskog – međužupanijskog saveza. 

Natjecanja 1. stupnja provode voditelji natjecanja (u daljnjem tekstu: jednina voditelj) koje imenuje 

nadležni ŽRS ili ZRS. 

 
(3) Drugi (2.) stupanj čine natjecanja za U12, U14, U16 organiziran je na razini 3 (tri) regije 

- Jug 

- Sjever 

- Zapad. 

 
Regija 1 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Dubrovačko-neretvanska 

- Splitsko-dalmatinska 

- Šibensko-kninska 

- Zadarska. 

 
Regija 2 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Bjelovarsko-bilogorska 

- Brodsko-posavska 

- Koprivničko-križevačka 

- Međimurska 

- Osječko-baranjska 

- Požeško-slavonska 

- Varaždinska 

- Virovitičko-podravska 

- Vukovarsko-srijemska. 

 
Regija 3 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Grad Zagreb 

- Istarska, 

- Karlovačka 

- Krapinsko-zagorska 

- Ličko-senjska 

- Primorsko-goranska 

- Sisačko-moslavačka 

- Zagrebačka. 

Natjecanja 2. stupnja organizira voditelj kojeg imenuje UO HRS-a. 

 
(4) UO HRS-a može, zbog racionalizacije troškova, donijeti odluku o razdiobi natjecanja, u pojedinoj 

regiji, na manje cjeline, a detaljni sustav natjecanja opisan je u Propozicijama natjecanja. 
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A2) DRŽAVNO PRVENSTVO – MUŠKI 
 

SENIORI 

 
Članak 14. 

 
(1) Prvi (1.) stupanj prvenstvenih natjecanja u kategoriji seniora čine županijska i međužupanijska 

natjecanja. 

(2) U prvenstvima 1. stupnja sudjeluju klubovi jedne ili više županija. 

(3) Svaka liga 5., 4., i 3. stupnja natjecanja broji najmanje 6 (šest) klubova. U 2. i 1. stupnju natjecanja 

svaka liga broji najmanje 3 (tri) kluba. 

(4) Ako viši stupanj natjecanja nije popunjen, ne može se organizirati natjecanje u nižem stupnju. To 

vrijedi za sve stupnjeve natjecanja. 

(5) Odlukom UO HRS-a i ŽRS-i mogu ustrojiti natjecanje pod nadzorom HRS-a samo ako je liga 2. 

stupnja natjecanja kojoj zemljopisno pripadaju, popunjena do maksimalnog broja klubova. 

HRS može ustrojiti natjecanje pod svojim nadzorom samo ako je natjecanje 3. stupnja popunjeno do 

maksimalnog broja. 

 

 
Članak 15. 

 
(1) Drugi (2.) stupanj prvenstvenih natjecanja kod muških čine područna natjecanja, 5 (pet) trećih liga 

koje čine područja 5 (pet) regija: 

- Istok 

- Jug 

- Sjever 

- Središte 

- Zapad. 

 
3. Hrvatska rukometna liga Istok-muški (skraćeno: 3.HRL Istok-M) obuhvaća klubove s područja 

županija: 

- Brodsko-posavska 

- Osječko-baranjska 

- Požeško-slavonska 

- Virovitičko-podravska 

- Vukovarsko-srijemska. 

 
3. Hrvatska rukometna liga Jug-muški (skraćeno:3.HRL Jug-M) obuhvaća klubove s područja 

županija: 

- Dubrovačko-neretvanska 

- Splitsko-dalmatinska 

- Šibensko-kninska 

- Zadarska. 
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3. Hrvatska rukometna liga Sjever-muški (skraćeno: 3.HRL Sjever-M) obuhvaća klubove s područja 

županija: 

- Bjelovarsko-bilogorska 

- Koprivničko-križevačka 

- Međimurska 

- Varaždinska. 

 
3. Hrvatska rukometna liga Središte-muški (skraćeno: 3. HRL Središte-M) obuhvaća klubove s 

područja županija: 

- Grad Zagreb 

- Krapinsko-zagorska 

- Sisačko-moslavačka 

- Zagrebačka. 

 
3. Hrvatska rukometna liga Zapad-muški (skraćeno: 3.HRL Zapad-M) obuhvaća klubove s 

područja županija: 

- Istarska 

- Karlovačka 

- Ličko-senjska 

- Primorsko-goranska. 

 
(2) Svaka treća liga broji do 16 (šesnaest) klubova. 

(3) Možebitna odluka o promjeni broja klubova mora se donijeti najmanje godinu dana unaprijed (osim 

ako Zakonom nije drugačije određeno). Odluku o broju klubova donosi UO HRS-a. 

 

 
Članak 16. 

 
(1) Treći (3.) stupanj prvenstvenih natjecanja kod muških čine područna natjecanja, 4 (četiri) druge lige 

na području regija: 

- Istok 

- Jug 

- Sjever 

- Zapad. 
 

 
2. Hrvatska rukometna liga Istok-muški (skraćeno: 2. HRL Istok-M) obuhvaća klubove s područja 

županija: 

- Brodsko-posavska 

- Osječko-baranjska 

- Požeško-slavonska 

- Virovitičko-podravska 

- Vukovarsko-srijemska. 
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2. Hrvatska rukometna liga Jug-muški (skraćeno: 2. HRL Jug-M) obuhvaća klubove s područja županija: 

- Dubrovačko-neretvanska 

- Splitsko-dalmatinska 

- Šibensko-kninska 

- Zadarska. 

2. Hrvatska rukometna liga Sjever-muški (skraćeno: 2. HRL Sjever-M) obuhvaća klubove s područja 

županija: 

- Bjelovarsko-bilogorska 

- Grad Zagreb 

- Koprivničko-križevačka 

- Krapinsko-zagorska 

- Sisačko-moslavačka 

- Varaždinska 

- Zagrebačka. 

 
2. Hrvatska rukometna liga Zapad-muški (skraćeno: 2. HRL Zapad-M) obuhvaća klubove s područja 

županija: 

- Istarska 

- Karlovačka 

- Ličko-senjska 

- Primorsko-goranska. 

 
(2) Svaka druga liga broji do 12 (dvanaest) klubova osim 2. HRL Sjever - M koja broji do 14 (četrnaest) 

klubova. 

(3) Možebitna odluka o promjeni broja klubova mora se donijeti najmanje godinu dana unaprijed (osim 

ako Zakonom nije drugačije određeno). Odluku o broju klubova donosi UO HRS-a. 

 

 
Članak 17. 

 
(1) Četvrti (4.) stupanj prvenstvenih natjecanja čine: 1.Hrvatska rukometna liga Sjever – muški 

(skraćeno: 1. HRL Sjever-M ) i 1.Hrvatska rukometna liga Jug – muški (skraćeno: 1. HRL Jug-M ) 

1. HRL Sjever-M obuhvaća klubove sa područja županija: 

- Bjelovarsko-bilogorska 

- Brodsko-posavska 

- Grad Zagreb 

- Krapinsko-zagorska 

- Koprivničko-križevačka 

- Međimurska 

- Osječko-baranjska 

- Požeško-slavonska 

- Sisačko-moslavačka 

- Varaždinska 

- Virovitičko-podravska 

- Vukovarsko-srijemska 

- Zagrebačka. 
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1. HRL Jug-M obuhvaća klubove sa područja županija: 

- Dubrovačko-neretvanska, 

- Istarska 

- Karlovačka 

- Ličko-senjska 

- Primorsko-goranska 

- Splitsko-dalmatinska 

- Šibensko-kninska 

- Zadarska. 

 
(2) 1.HRL Jug broji do 12 (dvanaest) klubova, a 1.HRL Sjever broji do 14 (četrnaest) klubova 

(3) Možebitna odluka o promjeni broja klubova mora se donijeti najmanje godinu dana unaprijed (osim 

ako Zakonom nije drugačije određeno). Odluku o broju klubova donosi UO HRS-a. 

 
Članak 18. 

 
(1) Peti (5.) stupanj prvenstvenih natjecanja u muškoj seniorskoj kategoriji predstavlja Premijer hrvatska 

rukometna liga (skraćeno i u daljnjem tekstu: Premijer HRL) koja se odigrava na području cijele 

Republike Hrvatske. 

Natjecanje organizira voditelj kojega imenuje UO HRS-a. 
 
 
 

MLAĐI UZRASTI 

 
Članak 19. 

 
(1) Prvenstva mlađih uzrasta za muške, organiziraju se u maksimalno 3 (tri) stupnja. 

(2) Prvi (1.) stupanj natjecanja organiziran je na razini županijskog – međužupanijskog saveza. 

Natjecanja 1. stupnja provode voditelji koje imenuju nadležni ŽRS-i. 

(3) Drugi (2.) stupanj natjecanja za uzraste U11, U13 i U15 organiziran je na razini 5 (pet) regija:  

Regija 1 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Istarska 

- Karlovačka 

- Ličko-senjska 

- Primorsko-goranska. 

 
Regija 2 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Grad Zagreb 

- Krapinsko-zagorska 

- Sisačko-moslavačka 

- Zagrebačka.. 
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Regija 3 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Dubrovačko-neretvanska 

- Splitsko-dalmatinska 

- Šibensko-kninska 

- Zadarska. 

 
Regija 4 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Brodsko-posavska 

- Osječko-baranjska 

- Požeško-slavonska 

- Virovitičko-podravska 

- Vukovarsko-srijemska. 

 
Regija 5 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Bjelovarsko-bilogorska 

- Koprivničko-križevačka 

- Međimurska 

- Varaždinska. 

 
Drugi (2.) stupanj natjecanja za U17 organiziran je na razini 4 (četiri) regije: 

Regija 1 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Istarska 

- Karlovačka 

- Ličko-senjska 

- Primorsko-goranska. 

 
Regija 2 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Grad Zagreb 

- Krapinsko-zagorska 

- Sisačko-moslavačka 

- Zagrebačka. 

 
Regija 3 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Dubrovačko-neretvanska 

- Splitsko-dalmatinska 

- Šibensko-kninska 

- Zadarska. 
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Regija 4 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Bjelovarsko-bilogorska 

- Brodsko-posavska 

- Koprivničko-križevačka 

- Međimurska 

- Osječko-baranjska 

- Požeško-slavonska 

- Varaždinska 

- Virovitičko-podravska 

- Vukovarsko-srijemska. 

 
Natjecanja 2. stupnja organiziraju voditelji koje imenuje UO HRS-a. 

 

(4) Treći (3.) stupanj natjecanja za U11, U13 i U15 organiziran je na razini 5 (pet) regija: 

Regija 1 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Istarska 

- Karlovačka 

- Ličko-senjska 

- Primorsko-goranska. 

 
Regija 2 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Grad Zagreb 

- Krapinsko-zagorska 

- Sisačko-moslavačka 

- Zagrebačka. 

 
Regija 3 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Dubrovačko-neretvanska 

- Splitsko-dalmatinska 

- Šibensko-kninska 

- Zadarska. 

 
Regija 4 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Brodsko-posavska 

- Osječko-baranjska 

- Požeško-slavonska 

- Virovitičko-podravska 

- Vukovarsko-srijemska. 

 
Regija 5 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Bjelovarsko-bilogorska 

- Koprivničko-križevačka 

- Međimurska 

- Varaždinska. 
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Treći (3.) stupanj natjecanja za U17 organiziran je na razini 4 (četiri) regije: 

 
Regija 1 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Istarska 

- Karlovačka 

- Ličko-senjska 

- Primorsko-goranska. 

 
Regija 2 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Grad Zagreb 

- Krapinsko-zagorska 

- Sisačko-moslavačka 

- Zagrebačka. 

 
Regija 3 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Dubrovačko-neretvanska 

- Splitsko-dalmatinska 

- Šibensko-kninska 

- Zadarska. 

 
Regija 4 obuhvaća klubove s područja županija: 

- Bjelovarsko-bilogorska 

- Brodsko-posavska 

- Koprivničko-križevačka 

- Međimurska 

- Osječko-baranjska 

- Požeško-slavonska 

- Varaždinska 

- Virovitičko-podravska 

- Vukovarsko-srijemska. 

 
Natjecanja 3. stupnja organizira voditelj kojeg imenuje UO HRS-a. 

 
(5) Upravni odbor HRS-a može, zbog racionalizacije troškova, donijeti odluku o razdiobi natjecanja, u 

pojedinoj regiji, na manje cjeline, a detaljni sustav natjecanja opisan je u Propozicijama. 
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B)  HRVATSKI KUP 
 

 

Članak 20. 

 
(1) Hrvatski kup ima 2 (dva) stupnja natjecanja a organizira se u kategoriji seniorki i seniora. 

(2) Prvi (1.) stupanj predstavljaju prednatjecanja na razini 5 (pet) regija (navedenih u Čl. 10 za žene i u 

Čl. 15 za muške). UO HRS-a odlučuje o vođenju natjecanja u 1. stupnju Hrvatskog kupa koje se 

organizira na području 5 (pet) regija. 

(3) Drugi (2.) stupanj natjecanja Hrvatskog kupa započinje s 1/8 finala, koji organizira Povjerenstvo ili 

Povjerenik za natjecanje HRS-a (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo ili Povjerenik) imenovan od UO HRS- 

a. 

U 2. stupnju Hrvatskog kupa sudjeluju po 2 (dva) najbolja kluba iz prvog (1.) stupnja natjecanja svake 

regije i 6 (šest) najbolje poredanih klubova iz najvišeg stupnja natjecanja prošlogodišnjeg državnog 

prvenstva (osim ako Zakonom nije drugačije određeno). 

(4) Sve odredbe o Hrvatskom kupu uređene su Propozicijama. 

(5) Kup moraju igrati svi klubovi iz najviših stupnjeva natjecanja. Kod muških iz 5., 4., i 3. stupnja 

natjecanja (Premijer HRL, 1. i 2. HRL ) a kod žena 4. i 3.  stupanj ( 1. i 2. HRL ). 

(6) Ostali klubovi mogu se prijaviti za sudjelovanje u Hrvatskom kupu regionalnom organizatoru 

određenom u Propozicijama. 

 

 
 C)  O RGA NI ZA CI JA UTA KM I CA DRŽA VNI H REP REZ ENT A CI JA  

 

 

Članak 21. 

 
(1) Organizacija međunarodnih i ostalih utakmica državnih reprezentacija je isključivo u djelokrugu HRS- 

a. 

(2) Organizaciju međunarodnih, svjetskih i europskih natjecanja provodi HRS u suradnji s udruženim 

savezima ili ostalim pravnim osobama s kojima će suorganizirati natjecanje, sukladno odredbama ovog 

Propisnika. UO HRS-a određuje službene osobe za ta natjecanja. 

 

D)  OSTALI TURNIRI I UTAKMICE 
 

 

Članak 22. 

 
(1) Ostale turnire i utakmice organiziraju ŽRS-i i klubovi pod nadzorom HRS-a. 

(2) Klubovi organizatori natjecanja navedeni u stavku 1. ovog Članka, obavezni su natjecanja prijaviti 

nadležnom ŽRS-u, na osnovi čega će im regionalno nadređeni zborovi sudaca odrediti službene osobe. 
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III. SUDIONICI NATJECANJA U HRVATSKOJ 
 

 

A) KLUBOVI/EKIPE 
 

 

Članak 23. 

 
(1) Klubovi/ekipe stječu pravo sudjelovanja u natjecanju na osnovi registracije mjerodavnom 

registracijskom tijelu, sukladno Propisniku o registracijama osoba i klubova te statusu igračica/igrača 

HRS-a i Propozicijama. 

(2) Igračice i igrači stječu pravo registracije i nastupa za klub prema odredbama Propisniku o 

registracijama osoba i klubova te statusu igračica/igrača HRS-a i ostalih propisa HRS-a, što se upisuje 

u Registar HRS-a putem Informacijskog sustava HRS-a (u daljnjem tekstu: IS HRS-a) 

(3) Licenca za nastup, osnovna je isprava kojom igračica ili igrač dokazuje da ima pravo nastupa za 

svoj klub. Za svaku igračicu i igrača osniva se osobni evidencijski obrazac unutar IS HRS-a koji sadrži 

njihove osobne podatke. 

(4) HRS, sukladno odluci UO HRS-a može propisati osobnu ispravu (članska iskaznica) kojom se 

dokazuje pripadnost HRS-u. 

 
Članak 24. 

 
(1) Klub član HRS-a ne može igrati ni u jednom stupnju redovitog natjecanja ako: 

- je suspendiran od strane UO HRS-a ili drugog tijela HRS-a 

- nije ispunio obveze prema HRS-u iz pozitivnih propisa HRS-a 

- nema trenera koji je minimalno osposobljen putem Tečaja za osposobljavanje kadrova za 

potrebe sporta (usmjerenje rukomet) te upisan i licenciran u HRS-u. Sve navedeno regulirano je 

Zakonom o sportu i propisima IHF, EHF I HRS-a. 

 
Članak 25. 

 
(1) Klubovi 1. HRL-Ž, Premijer HRL ,1. HRL Jug-M te 1.HRL Sjever-M , ne mogu sudjelovati u tim 

stupnjevima natjecanja ako u nižem stupnju natjecanja nemaju uključenu svoju drugu seniorsku ekipu. 

(2) Pored druge ekipe u nižem stupnju natjecanja, klubovi 1. HRL-Ž, Premijer HRL ,1. HRL Jug-M te 

1.HRL Sjever-M moraju obavezno sudjelovati sa svojim ekipama u hrvatskim rukometnim ligama za 

uzrast U16 (kod žena) i U17 (kod muškaraca). Osim ekipe u U16/U17 ligi, moraju nastupati sa barem 

još jednom ekipom u hrvatskim ligama za mlađe uzraste (U14/U15; U12/U13 ili U10/U11). 

(3) Iznimno, kod muškaraca, ako se klub 1.HRL Jug-M ili 1.HRL Sjever-M natječe sa mlađim uzrastima 

u 1.HRL U17, 1. ili 2. HRL U15 te 1. ili 2. HRL U13 ili U11 (3 razine mlađih dobnih uzrasta uz obaveznu 

1.HRL U17), onda nije obavezan imati drugu seniorsku ekipu u minimalno 2. (3.HRL) i 3. (2.HRL) stupnju 

natjecanja, odnosno nižoj ligi ukoliko ista postoji na tom području. 

(4) Iznimno, kod žena, ako se klub 1.HRL-Ž natječe sa mlađim uzrastima u 1.HRL U16, 1. ili 2. HRL U14 

i 1. ili 2. HRL U12 ili U10 (3 razine mlađih dobnih uzrasta uz obaveznu 1.HRL U16), onda nije obavezan 

imati drugu seniorsku ekipu u minimalno 2. (3.HRL) i 3. (2.HRL) stupnju natjecanja, odnosno nižoj ligi 

ukoliko ista postoji na tom području. 
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(5) Klubovi svih 2.HRL (kod žena i muškaraca) nemaju pravo nastupa, ako nemaju uključene u sustav 
natjecanja igračica/igrača mlađih uzrasta minimalno jednu ekipu u određenim uzrastima (U17, U15, 
U13 i U11 kod muških i U16, U14, U12 i U10 kod žena). 

(6) Mini i super mini rukomet ne ulaze u obzir za ispunjenje uvjeta gore navedenih uzrasta. 
 

 
Članak 26. 

 
(1) Dvije ekipe istog kluba ne mogu sudjelovati u istoj ligi osim u natjecanju mlađih uzrasta sukladno 

odluci UO HRS-a. 

(2) Ako druga ekipa ostvari pravo ulaska u ligu u kojoj se natječe njezina prva ekipa, to se pravo prenosi 

na prvu sljedeću ekipu po poretku. 

(3) Ako više ekipa jednog kluba sudjeluje u istom natjecanju mlađih uzrasta, međusobne se utakmice 

moraju odigrati u prvim natjecateljskim kolima. Druga ekipa natječe se izvan konkurencije i njeni rezultati 

se ne upisuju u tablicu. 

(4) Igračice/igrači kluba koji u seniorskoj kategoriji natjecanja ima više ekipa u različitim stupnjevima 

natjecanja, mogu nastupati za najviše dvije ekipe tog kluba u različitim stupnjevima natjecanja. To se 

odnosi na igračice koje prije početka te natjecateljske sezone (01.07.) nemaju navršenih 20 (dvadeset) 

godina života, odnosno igrače koje prije početka te natjecateljske sezone (01.07) nemaju navršenih 21 

(dvadeset jednu) godinu života. 

(5) Ekipa koja se prvi put natječe, počinje u najnižem stupnju natjecanja na svom području. 
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IV.PRAVILA IGRE I PROPOZICIJE NATJECANJA 
 
 

 

A) PRAVILA IGRE 
 

Članak 27. 

 
(1) Sva natjecanja HRS-a igraju se na osnovi Pravila rukometne igre IHF-a i sukladno važećim propisima 

i odlukama HRS-a. 

(2) HRS može u svojim propisnicima predvidjeti strože odluke, ako one nisu u suprotnosti s odlukama 

IHF-a , EHF-a i Pravilima igre IHF-a. 

 

B) PROPOZICIJE NATJECANJA 
 

Članak 28. 

(1) Za sva natjecanja HRS-a obvezatne su Propozicije koje donosi UO HRS-a, najkasnije 90 

(devedeset) dana prije početka natjecanja, osim u izuzetnim okolnostima. 

(2) Propozicijama se propisuje broj ekipa sudionika, svi uvjeti natjecanja, razdoblje natjecanja kao i 

način određivanja poretka, način stjecanja i gubitka prava sudjelovanja u natjecanju te ostala pitanja 

koja su bitna za provedbu natjecanja. 

(3) Propozicije moraju biti usklađene s odredbama ovog i ostalih propisnika HRS-a. 

(4) Propozicijama se, sukladno odredbama ovog Propisnika, za sve stupnjeve, kategorije i uzraste 

natjecanja za svaku natjecateljsku godinu propisuje: 

- broj klubova u natjecanju 

- razdoblje prvenstvenog, kup ili ostalog natjecanja 

- raspored odigravanja utakmica 

- pravo sudjelovanja igračica i igrača prema uzrastima 

- visina, način i rokovi uplate klupskog uloga (kotizacije) za troškove provedbe natjecanja 

- uvjeti, način i ostale obveze klubova vezano uz organizaciju utakmica 

- obveze organizatora utakmice radi uspješne organizacije utakmice sukladno Zakonu o 

sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, i ostale obveze organizatora utakmice radi 

uspješne provedbe utakmice 

- obveze službenih osoba prije, tijekom i nakon utakmice 

- način i rokove izvješćivanja službenih osoba i tijela o danu, vremenu i mjestu igranja utakmica 

- pravo žalbe na utakmicu i žalbeni postupak 

- registracija utakmice 

- mogućnosti izricanja suspenzije zbog nepodmirenja novčanih obveza i obvezu natjecateljskih 

tijela da pokreću stegovne postupke protiv klubova koji ne izvršavaju svoje obveze 

- poredak klubova 

- dužnosti, prava i obveze tijela koje izravno provodi natjecanje 

- sve ostale obveze vezane uz natjecanje. 

(5) Propozicijama se određuje i visina naknada službenih osoba sukladno stupnju, kategoriji i uzrastu 

natjecanja. 
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Članak 29. 

 
(1) Sukladno odredbama ovog Propisnika i odlukama mjerodavnih tijela, Propozicijama se propisuju 

troškovi natjecanja, obveze klubova prema HRS-u, natjecateljskim tijelima, te kaznene odredbe za 

neizvršavanje obveza. 

 
 

 

V. KALENDAR NATJECANJA 
 
 

Članak 30. 

 
(1) Kalendar usvaja UO HRS-a na prijedlog Povjerenstva ili Povjerenika, najkasnije 90 dana prije 

početka pripadajućeg natjecanja, osim u izvanrednim okolnostima kada kalendar može biti usvojen i 

kasnije. 

(2) Kalendar mora biti usklađen s Udruženjem klubova 1 HRL- žene i Premijer HRL – muški te 

seniorskim stožerima državnih reprezentacija. 

(3) Kalendarom su obuhvaćeni kalendar IHF-a i EHF-a, međunarodne utakmice državnih reprezentacija, 

prvenstvena natjecanja 5., 4. i 3. stupnja, Hrvatskog kupa te natjecanja igračica/igrača mlađih uzrasta. 

(4) Kalendar se sastavlja na osnovi kalendara IHF-a i EHF-a, ugovorenih obveza i aktivnosti državnih 

reprezentacija. 

(5) Na osnovi Kalendara, voditelji 2. stupnja te županijski rukometni savezi pod čijom organizacijom su 

natjecanja 1. stupnja, donose svoje kalendare najkasnije 30 dana prije početka pripadajućeg natjecanja. 

(6) Kalendar se može mijenjati po istom postupku koji vrijedi i za njegovo donošenje. 
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VI.NATJECATELJSKA TIJELA 
 
 

Članak 31. 

(1) HRS, Natjecateljsko povjerenstvo HRS-a, Povjerenstvo ili Povjerenik, voditelji, Stegovno povjerenstvo, 

Stegovni sudac i ŽRS-i, brinu se o cjelokupnoj natjecateljskoj djelatnosti. 

 
Članak 32. 

(1) Organizaciju i vođenje poslova redovitih natjecanja 5., 4. ,3. i 2. stupnja i ostalih natjecanja, HRS može 

povjeriti posebnome natjecateljskom tijelu, sportskoj udruzi, pravnoj osobi ili fizičkoj osobi, koji time postaju 

voditelji za pojedina natjecanja. 

(2) Povjerenstvo ili Povjerenika, svim hrvatskim ligama, za svaku natjecateljsku godinu određuje UO HRS- 

a 

(3) UO HRS-a može za pojedine stupnjeve natjecanja imenovati voditelje čijim radom koordinira 

Povjerenstvo ili Povjerenik. 

 

A) NATJECATELJSKO POVJERENSTVO HRS-a 
 

 

 
(1) Natjecateljsko povjerenstvo HRS-a: 

Članak 33. 

- tijelo koje je zaduženo za provođenje odredaba Propisnika o ustroju natjecanja i Propozicija 

natjecanja 

- prati i proučava natjecanja ekipa svih uzrasta 
- predlaže mjere za unapređivanje i jačanje sustava natjecanja 

- može predložiti pokretanje stegovnog postupka i odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke 

koje izriču voditelji klubovima. 

 

 

B) POVJERENSTVO ILI POVJERENIK ZA NATJECANJE 
 

Članak 34. 

 
(1) Povjerenstvo ili Povjerenik ima dužnosti i obveze: 

- neposredno upravljati natjecanjem na osnovi Propozicija i Propisnika HRS-a 

- objaviti listu službenih osoba za natjecateljsku sezonu određenih od Povjerenstva ili Povjerenika 

za određivanje službenih osoba u natjecanju 

- kontinuirano nadzirati rad voditelja i predlagati pokretanje stegovnih postupaka protiv klubova, 

igrača, trenera, članova UHRS-a te svih rukometnih djelatnika u sustavu HRS-a u svezi sa 

natjecanjem te ima pravo donošenja konačnih odluka u svezi natjecanja umjesto voditelja 

- može ublažiti uvjete natjecanja za prvi stupanj natjecanja i pojedini uzrast, a na zahtjev voditelja 

istih 

- pratiti tijek izvršenja financijskih obveza klubova (kotizacije, kazne itd.) na temelju izvještaja 

financijske službe HRS-a te poduzima sve potrebne radnje u svrhu naplate tog potraživanja. 
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C) VODITELJI NATJECANJA 
 

Članak 35. 

 
(1) Voditelje ili voditelja koje imenuje UO HRS-a imaju dužnosti i obveze: 

- obaviti sve pripreme za natjecateljsko razdoblje 

- neposredno upravljati natjecanjem na osnovi Propozicija i Propisnika HRS-a 

- objavljivati raspored službenih osoba određenih od Povjerenstva ili Povjerenika za određivanje 

službenih osoba u natjecanju 

- registrirati odigranu utakmicu najkasnije 24 (dvadeset i četiri sata) sata nakon odigravanja 

- u rokovima propisanim Propozicijama određenog stupnja natjecanja, izdavati službeni glasnik kao 

glasilo natjecanja koje isti vodi 

- predlagati pokretanje stegovnih postupaka protiv klubova, igrača, trenera, članova UHRS-a te 

svih rukometnih djelatnika u sustavu HRS-a u svezi sa natjecanjem 

- pratiti tijek izvršenja financijskih obveza klubova (kotizacije, kazne itd.) na temelju izvještaja 

financijske službe HRS-a te poduzima sve potrebne radnje u svrhu naplate tog istog potraživanja. 

- po zahtjevu Povjerenika dužan je predati financijski izvještaj o financijskim obvezama klubova 

- može uputiti zahtjev Povjereniku za ublažavanje općih uvjeta natjecanja za prvi stupanj natjecanja 

ili pojedini uzrast. 

 
Članak 36. 

 
(1) Voditelji moraju po zahtjevu Povjerenstva ili Povjerenika predati pisani izvještaj Povjerenstvu ili 

Povjereniku i Natjecateljskom povjerenstvu HRS-a o natjecanju te obavezno po završetku natjecanja. 

 

 
Članak 37. 

 
(1) Glasnici natjecanja (u daljnjem tekstu: jednina Glasnik) su sredstva izvješćivanja i objavljivanja odluka, 

zaključaka i rješenja. Glasnik je ujedno i pisani otpravak za odluke u prvom stupnju, a izdaje ga voditelj u 

svim stupnjevima natjecanja. 

(2) Glasnik je izvješće o registriranom kolu ili pojedinačnoj utakmici natjecanja i objavljuje se na službenoj 

web stranici HRS-a. Dostavlja se putem IS HRS-a ili elektroničkom poštom, propisanim u Propozicijama, 

svim sudionicima u natjecanju, službenim osobama, Povjerenstvu ili Povjereniku i sredstvima javnog 

priopćavanja u najkraćem roku, ali ne dužem od 2 (dva) dana. 

(3) U slučajevima žalbe na prvostupanjsku odluku voditelja, glasnik se dostavlja Natjecateljskom 

povjerenstvu HRS-a ili drugom tijelu koje je nadležno za vođenje drugostupanjskog postupka. 
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Članak 38. 

 
(1) Voditelji 5., 4. i 3. stupnja, Hrvatskog kupa i natjecanja igračica/igrača mlađih uzrasta moraju najmanje 

60 dana prije početka pripadajućeg natjecanja, osim u izuzetnim okolnostima, objaviti putem IS HRS-a: 

 
- odluku UO HRS-a u svezi sa natjecanjem svih sudionika natjecanja 

- propozicije natjecanja 

- kalendar natjecanja 

- informacije o klubovima koji sudjeluju u natjecanju 

- informacije o službenim osobama koje sudjeluju u natjecanju. 

 
(2) Voditelji natjecanja 2. i 1. stupnja moraju najmanje 30 dana prije početka pripadajućeg natjecanja, osim 

u izuzetnim okolnostima, objaviti putem IS HRS-a: 

- odluku UO HRS-a u svezi sa natjecanjem svih sudionika natjecanja 

- propozicije natjecanja 

- kalendar natjecanja 

- informacije o klubovima koji sudjeluju u natjecanju 

- informacije o službenim osobama koje sudjeluju u natjecanju. 
 

 
Članak 39. 

 
(1) Rokovi za stjecanje i gubitak pojedinih prava klubova i pojedinaca, u svezi sa natjecanjem, računaju se 

od dana prijama pisanih otpravaka, odnosno od dana objave odluka putem IS HRS-a. 

(2) Rok za prijam pisanih otpravaka je 3 dana od dana objave odluke putem IS HRS-a te će se nakon 

proteka tog roka smatrati kako je otpravak zaprimljen 

 
 
 

D) STEGOVNI SUDAC 
 

Članak 40. 

 
(1) Stegovni sudac ili suci koje imenuje UO HRS-a imaju dužnosti i obveze: 

- provoditi postupak i odlučivati u prvom stupnju o stegovnim mjerama propisanim u 

Stegovnom propisniku HRS-a 

- otpremati prvostupanjsku odluku 

- odmah po izrečenoj i objavljenoj kazni, obavijestiti financijsku službu HRS-a o istoj. 

Nužne informacije su: OIB i adresa pravne ili fizičke osobe, stupanj natjecanja, kolo, 

broj utakmice i ekipe koje su igrale, opis kazne na temelju propisnika i članka po kojem 

je izrečena kazna ili mjera, obrazloženje kazne ili mjere. Kazna ili mjera može biti 

izrečena pravnoj i fizičkoj osobi 

- u slučaju žalbe na prvostupanjsku odluku, zaprimiti žalbu i proslijediti dokumentaciju 

Stegovnom povjerenstvu HRS-a kao nadležnom tijelu koje odlučuje u drugom stupnju. 
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Članak 41. 

 
(1) Rokovi za stjecanje i gubitak pojedinih prava klubova i pojedinaca, u svezi sa natjecanjem, računaju se 

od dana prijama pisanih otpravaka, odnosno od dana objave odluka putem IS HRS-a. 

(2) Rok za preuzimanje pismena započinje jedan dan nakon datuma otpravka odluke. Ako se pismena ne 

preuzmu u roku od 3 dana, smatrat će se da je dostava obavljena 3 dana od dana kada je pismeno pristiglo 

u pretinac IS HRS-a. 

 

 
E) STEGOVNO POVJERENSTVO 

 

 

Članak 42. 

 
(1) Stegovno povjerenstvo 

- u slučaju žalbe, odlučuje u drugom stupnju o stegovnim mjerama propisanim u 

Stegovnom propisniku HRS-a te je odluka konačna. 

 
 
 

 F)  SLUŽBEN E O SO BE U NA T JECA NJU  
 

Članak 43. 

 
(1) Službene osobe na svim utakmicama su: voditelj javnog okupljanja, delagat, suci, zapisničar, mjeritelj 

vremena, službujuća medicinska osoba. 

(2) Ostale službene osobe u pojedinim stupnjevima natjecanja opisuju se u Propozicijama. 

(3) Voditelj objavljuje obavijest o delegiranju službenih osoba za svaku utakmicu putem IS HRS-a. 

(4) Osoba koja zastupa HRS na utakmici, nadzire pravilnost provedbe utakmice, sukladno Uputi o 

obnašanju dužnosti službenih osoba HRS-a, iz Propisnika HRS-a i Propozicija te je neposredni sudionik u 

donošenju odluke o ispunjavanju uvjeta za odigravanje utakmice. 
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 V II. T ROŠ KOV I NAT JE CANJ A  
 

Članak 44. 

(1) Liste službenih osoba za sve stupnjeve natjecanja usvaja UO HRS-a te se objavljuju putem IS HRS-a 

 
Članak 45. 

(1) UO HRS-a donosi odluku o iznosu troškova u svim stupnjevima natjecanja. 

(2) Troškove klubova koji se natječu u svim stupnjevima natjecanja čine: 

- naknada za vođenja natjecanja (najam prostora, administrativni i poštanski troškovi te troškovi 

izrade glasnika) 

- putni troškovi voditelja 

- troškovi svih službenih osoba 

- troškovi organizacije utakmice. 

Članak 46. 

 
(1) Troškovi organizacije utakmica koje snosi klub domaćin (u daljnjem tekstu: domaćin): 

- najam sportskog objekta; 

- putni troškovi, dnevnice i pristojbe službenih osoba (isplata se uređuje odlukom UO HRS-a). 

(2) Vrste i sadržaj ostalih troškova,pristojbi propisani su Propozicijama. 
 

 
Članak 47. 

 
(1) Ako klub ne uplati novac na ime troškova natjecanja do propisanog roka, stegovni sudac na osnovi 

prijave voditelja pripadajućeg stupnja natjecanja, pokreće stegovni postupak te može suspendirati ekipu 

kluba u tom stupnju natjecanja za koji postoji dug. 
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VIII. ORGANIZACIJA UTAKMICE 
 

 

Članak 48. 

 
(1) Utakmicu organizira domaćin, sukladno odredbama ovog Propisnika i Propozicija. 

(2) U smislu odredbe stavka 1. ovog Članka, status domaćina imaju organizatori natjecanja za igračice i 

igrače mlađih uzrasta, kup-natjecanja i kvalifikacijskih utakmica za popunu višeg stupnja natjecanja. 

 

 
Članak 49. 

 
(1) Natjecanja HRS-a organiziraju se sukladno Propozicijama i potvrđenim Kalendarom od strane UO HRS- 

a. 

 
Članak 50. 

 
(1) Domaćin mora pravodobno osigurati i osposobiti sportski objekt za igranje utakmice temeljem pozitivnih 

propisa IHF-a, EHF-a i HRS-a kao i sve ostalo propisano Propozicijama za određeni stupanj i kategoriju 

natjecanja. 

(2) Domaćin je dužan pridržavati se odredaba Zakona o sportu, Zakona o javnom okupljanju te Zakona o 

sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. 

 
Članak 51. 

 
(1) Domaćin mora osigurati da sportski objekt u kojem se održava natjecanje ima dovoljan broj ulaza, 

odnosno izlaza; mogućnost postavljanja ograda ili drugih odgovarajućih prepreka za odvajanje pojedinih 

skupina gledatelja; uspostavljene sustave obavještavanja i zaštite od požara; prostor za pružanje hitne 

medicinske pomoći i dovoljan broj sanitarnih čvorova na pojedinim dijelovima sportskog objekta, kao i 

druge uvjete propisane u Zakonima navedenima u članku 50. ovog Propisnika. 

 
Članak 52. 

 
(1) Domaćin mora u roku propisanom Propozicijama, putem IS HRS-a izvijestiti gostujuću ekipu, službene 

osobe i voditelja, o mjestu, nadnevku i vremenu početka utakmice te o ostalim potrebnim informacijama 

propisanim u Propozicijama za određeni stupanj natjecanja, putem odgovarajućeg obrasca. 

(2) Domaćin mora osigurati službenim osobama smještaj, ukoliko je to predviđeno Propozicijama za 

određeni stupanj natjecanja. 

 
Članak 53. 

 
(1) Domaćin mora službenim osobama osigurati set za zapisnički stol koji se sastoji od računala sa 

pristupom Internetu i pisač, dvije štoperice, zviždaljku, kartice za TTO, obrasce za isključene i ozlijeđene 

igrače, žuti, crveni i plavi karton te A, B, C i D oznake za službene osobe ekipa i ostalo propisano 

Propozicijama za pojedini stupanj natjecanja. 
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Članak 54. 

 
(1) Domaćin je odgovoran za red i sigurnost u sportskom objektu dok se u njemu nalaze sudionici 

natjecanja. 

(2) Pristup sportskom borilištu dopušten je samo osobama predviđenim Propozicijama. 

(3) Domaćin ubire sav prihod s utakmice temeljem Propozicija. 

(4) Domaćin je dužan obavijestiti delegata o ukupnom broju gledatelja koji delegat obvezno upisuje u 

zapisnik utakmice. 

 

 
Članak 55. 

 
(1) Domaćin mora osigurati službujuću medicinsku osobu s priborom za prvu pomoć temeljem Propozicija. 

U protivnom natjecanje ne smije početi. 

 

 
Članak 56. 

 
(1)  Domaćin  isplaćuje  sve  troškove  službenih  osoba  u  svim  stupnjevima  natjecanja  sukladno 

Propozicijama. 

 

 
Članak 57. 

 
(1) Sudionici natjecanja nastupaju u sportskoj opremi svojih klupskih boja. Ako je sportska oprema istih 

boja, prvoimenovana ekipa mora promijeniti boju sportske opreme sukladno Propozicijama. 

(2) Svaka od ekipa, mora nastupiti u jednoobraznoj sportskoj opremi (dres, sportske hlačice, čarape), 

sukladno Pravilima rukometne igre IHF-a i Propozicijama. 

(3) HRS može, sukladno Propozicijama, unaprijed odrediti boje sportske opreme. 

(4) Službeni predstavnici ekipe moraju biti jednoobrazno odjeveni. Boja gornjeg dijela odjeće službenih 

predstavnika mora se razlikovati od boje sportske opreme protivničke ekipe. 

 
Članak 58. 

 
(1) Igračice i igrači moraju obaviti liječnički pregled te biti zdravstveno sposobni za natjecanje. Liječnički 

pregled mora biti obavljen u zdravstvenoj ustanovi od liječnika specijalista za sportsku medicinu. Liječnički 

pregled mora biti upisan u Registar HRS-a i ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci. 

(2) Obvezatnom specijalističkom pregledu podvrgavaju se igračice i igrači od navršenih 14 (četrnaest) do 

16 (šesnaest) godina života ako nastupaju za seniorske ekipe. 
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 A ) O BVEZE PRI JE PO ČET KA UT A KM ICE  
 

 

Članak 59. 

 
(1) Prije početka utakmice domaćin je obvezatan: 

- osigurati u sportskom objektu sve što je propisano Propozicijama za pojedini stupanj natjecanja 

- podnijeti  prijavu  o  javnom  okupljanju  sukladno  Zakonu  o  javnom  okupljanju  i  Zakonu  o 

sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima 

-osigurati  na  vidljivom  mjestu  u  sportskom  objektu  mjesto  za  isticanje  zastava  propisanih 

Propozicijama za pojedini stupanj natjecanja 

- osigurati odgovarajući semafor sukladno Propozicijama 

- osigurati sve potrebne uvjete za nesmetani rad službenih osoba za zapisničkim stolom prije, 

tijekom i nakon završetka utakmice 

- omogućiti svim sudionicima natjecanja ulazak u sportski objekt najkasnije 60 minuta prije početka 

utakmice ako Propozicijama za pojedini stupanj natjecanja nije drugačije propisano. 

 
Članak 60. 

 
(1) Organizator utakmice, ovisno o razini natjecanja, očekivanom broju gledatelja, kapacitetu sportskog 

objekta te sigurnosnoj procjeni do koje je došao u suradnji s ovlaštenim osobama Ministarstva unutarnjih 

poslova, mora osigurati prisustvo redarske službe s dovoljnim brojem redara, a sukladno Zakonu o 

javnom okupljanju te Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. 

 

 
Članak 61. 

 
(1) Vrijeme dolaska službenih osoba u sportski objekt kao i ostale radnje, propisane su Pravilima rukometne 

igre IHF-a i Propozicijama za pojedini stupanj natjecanja. 

 

 

B) OBVEZE TIJEKOM UTAKMICE 
 

 

Članak 62. 

 
(1) U prostoru gledališta, prostoru za službene osobe te za zapisničkim stolom, dopušteno je sjedenje 

osobama temeljem Propozicija za pojedini stupanj natjecanja. 

 
Članak 63. 

 
(1) Protokol prije početka utakmice propisuje se Propozicijama. 
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Članak 64. 

 
(1) Zapisnik utakmice mora biti sastavljen i verificiran od strane službene osobe najkasnije 90 minuta prije 

početka utakmice, ukoliko nije drugačije određeno Propozicijama za pojedini stupanj natjecanja. 

 

 
Članak 65. 

 
(1) Prije igranja završnih utakmica Hrvatskog kupa te na turnirima i natjecanjima državnih reprezentacija, 

svira se Hrvatska himna. 

 

 
Članak 66. 

 
(1) Utakmica počinje u točno određeno vrijeme koje utvrđuje voditelj. 

(2) U slučaju odstupanja od predviđene satnice, početak utakmice biti će utvrđen sukladno Propozicijama 

za pojedini stupanj natjecanja. 

 

 
Članak 67. 

 
(1) Ako ekipa zbog nekog razloga odustane ili bude isključena iz natjecanja, brišu joj se ishodi utakmica 

postignuti tijekom natjecanja, ukoliko je odigrala manje od 50% (broj odigranih utakmica < 50%) utakmica 

u tom natjecanju te ispada u najniži stupanj natjecanja gdje zemljopisno pripada. 

(2) Ako je ekipa odigrala 50% ili više utakmica (broj odigranih utakmica = 50% ili > 50%), a zbog nekog 

razloga odustane ili bude isključena iz natjecanja, sve preostale utakmice biti će registrirane sa 10:0 u korist 

suparnika. 

(3) Ako ekipa zbog nekog razloga odustane ili bude isključena iz natjecanja, a odigrala je od 50% do 75% 

(50% = ili < broj odigranih utakmica < 75%) utakmica u sezoni ispada u sljedećoj sezoni jedan stupanj 

natjecanja niže, ovisno o tome gdje zemljopisno pripada. 

(4) Ako ekipa zbog nekog razloga odustane ili bude isključena iz natjecanja, a odigrala je jednako ili više 

od 75% utakmica u sezoni, u sljedećoj sezoni nastavlja natjecanje sukladno plasmanu na završnoj tablici 

pripadajućeg natjecanja u toj natjecateljskoj sezoni. 

 
 
 

C) PRIVREMENI I TRAJNI PREKID UTAKMICE 
 

 

Članak 68. 

 
(1) Utakmica se može prekinuti privremeno ili trajno. O prekidu utakmice (privremenom ili trajnom) odlučuju 

suci sukladno Propozicijama za pojedini stupanj natjecanja. 
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D) ODGODA UTAKMICE 
 

 

Članak 69. 

 
(1) Ako jedna ekipa daje jednu/jednog ili više igračica/igrača ili izbornicu/izbornika za reprezentaciju 

Hrvatske u službenoj kategoriji koju propisuje IHF, EHF i Međunarodni olimpijski odbor ( u daljnjem tekstu 

IOC) ), može zatražiti odgodu utakmice. 

(2) Zahtjev za odgodu utakmice, klub podnosi kroz IS HRS-a Povjerenstvu ili Povjereniku putem voditelja, 

a najkasnije 30 (trideset) dana prije dana odigravanja utakmice predviđene Kalendarom. U zahtjevu se 

navode razlozi i dokazi zbog kojih se zahtijeva odgoda utakmice. 

(3) Povjerenstvo ili Povjerenik mora u roku od 3 (tri) dana po prijemu zahtjeva donijeti svoju odluku. 

(4) Klubovi koji sudjeluju u službenim natjecanjima IHF-a i EHF-a, podnose pisani zahtjev putem IS HRS-a 

za odgodom prvenstvene utakmice, Povjerenstvu ili Povjereniku putem voditelja, najkasnije 30 (trideset) 

dana prije dana odigravanja utakmice predviđene Kalendarom. U zahtjevu se navode razlozi i dokazi zbog 

kojih se zahtijeva odgoda utakmice, a odluku donosi Povjerenstvo ili Povjerenik u roku od 3 (tri) dana po 

prijemu zahtjeva. 

(5) Jedna ili više utakmica najvišeg stupnja natjecanja (žene, muški) ne može biti odgođena ako je određeno 

da se sve utakmice jednog kola moraju igrati istog dana u istom terminu .U tom slučaju može biti odgođeno 

samo cijelo kolo. 

 

 
D) ZAPISNIK UTAKMICE 

 

Članak 70. 

 
(1) Zapisnik rukometne utakmice je javna isprava na obrascu HRS-a na kojoj se vodi izvještaj o utakmici. 

Zapisnik sastavlja zapisničar temeljem prethodne prijave ekipa u sustav IS HRS-a. Službeni predstavnik 

svake od ekipa putem IS HRS-a prije početka utakmice potvrđuje točnost i ispravnost unesenih osoba 

svoga kluba u zapisniku. 

(2) U zapisniku moraju biti navedene sve osobe koje sudjeluju u odigravanju utakmice, ovisno o rangu 

natjecanja. 

(3) Prije početka utakmice IS HRS temeljem informacija unesenih od strane domaćina i UHRS-a, a koje 

potvrđuje voditelj natjecanja, izrađuje obrazac zapisnika koji sadrži slijedeće podatke: 

- imena ekipa (od kojih je jedna domaćin a druga gost) te boje njihovih dresova 

- mjesto, naziv sportskog objekta u kojemu se održava utakmica, vrijeme i nadnevak održavanja 

utakmice stupanj natjecanja sa nazivom lige i odgovarajućim kolom, spolna kategorija te dobni 

uzrast 

- imena sudaca, delegata, zapisničara i mjeritelja vremena sa mjestom iz kojega dolaze 

- imena i podatke o službujućoj medicinskoj osobi i voditelju javnog okupljanja 

- imena do 16 igračica/igrača i do 4 službene osobe po svakoj od ekipa (ispunjavaju putem IS HRS 

službeni predstavnici ekipa prije početka utakmice). 
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(4) Tijekom utakmice, Zapisničar u zapisniku vodi slijedeće podatke i događaje na utakmici: 

- evidenciju postignutih golova pojedinih igrača (u minutama) 

- evidenciju  dosuđenih,  izvedenih  i  postignutih  sedmeraca  na  utakmici  sa  naznakom  koja 

igračica/igrač izvodi sedmerac 

- evidenciju opomena i kazni izrečenih pojedincima 

- tijek rezultata 

- vrijeme zatraženih i dodijeljenih ekipnih Time-outa. 

(5) Po završetku utakmice, Zapisničar u zapisnik upisuje: 

- ishod nakon poluvremena, produžetaka i/ili izvođenja sedmeraca i konačni rezultat utakmice 

- informaciju da li slijedi dodatno izvješće ili žalba 

- broj privitaka koji se šalju uz zapisnik (ako se šalju). 

 
(6) Izgled i sadržaj zapisnika određuje UO HRS-a. 

 
 

E) PRI G O VO R NA NA ST UP I G RA ČA U UT A KM I CI  
 

 

Članak 71. 

 
(1) Prigovor zbog nepropisnog nastupa igrača može uložiti bilo koji član HRS-a, registriran u Registru HRS- 

a, u roku od 8 (osam) dana od dana saznanja za nepropisan nastup, a najkasnije 30 (trideset) dana od 

dana nastupa. 

(2) Prigovor se podnosi voditelju putem IS HRS-a. 

(3) Voditelj pripadajućeg stupnja natjecanja prosljeđuje dokumentaciju nadležnim tijelima HRS-a. 
 
 

 F)  ŽA LBA NA UT A KMI CU  
 

Članak 72. 

 
(1) Na odigranu utakmicu ekipa ima pravo žalbe. 

(2) Žalbu i žalbeni razlog usmeno najavljuje i upisuje u IS HRS-a isključivo službeni predstavnik ekipe 

službenoj osobi HRS-a, najkasnije 30 (trideset) minuta nakon završetka utakmice i prije zaključenja 

zapisnika. 

(3) Sve službene osobe (klupski predstavnici, delegat, suci, zapisničar i mjeritelj vremena te službujuća 

medicinska osoba) moraju ostati na igralištu ili u sportskom objektu sve do zaključenja zapisnika, najmanje 

30 (trideset) min nakon utakmice. 

(4) Zapisnik se smatra zaključenim ako su ga verificirali službeni klupski predstavnici, delegat, suci, 

zapisničar i mjeritelj vremena te službujuća medicinska osoba. Jednom zaključeni zapisnik ne može se 

mijenjati ni u kojem roku. 

(5) Pisano obrazloženje žalbe klub žalitelj mora dostaviti Voditelju najkasnije 3 (tri) dana nakon utakmice. 

Pri ocjeni pravodobnosti podnošenja pisanog obrazloženja žalbe, uzima se u obzir vrijeme i datum slanja 

putem IS HRS-a ili e-maila. 

(6) Najavom žalbe žalitelj je obvezan uplatiti pristojbu na žalbu čiju svotu propisuju Propozicije. 
 
 
 
 
 

33 



 

 

 
 

(7) Ukoliko pristojba na žalbu nije uplaćena u roku 3 dana od dana odigravanja utakmice te dostavljena 

potvrda o uplati pristojbe, žalba će se odbaciti kao nepotpuna te će se smatrati kao da ista nije ni podnesena. 

(8) Ekipa ima pravo žalbe ukoliko ista može imati utjecaj na konačni rezultat utakmice. 

(9) Ekipa se ne može žaliti na nominacije sudaca i delegata te na odluke sudaca i delegata koje su u skladu 

s Pravilima igre IHF-a. 

 

 
Članak 73. 

 
(1) Žalbe razmatra i o njima odlučuje voditelj natjecanja pripadajućeg natjecanja u prvom stupnju . 

(2) Odluka o žalbi mora se donijeti najkasnije u roku od osam dana od dana primitka pisanog 

obrazloženja žalbe. 

(3) Odluka o žalbi dostavalja se žalitelju putem IS HRS-a i smatra se dostavljenom danom otpravka odluke 

putem IS HRS-a. Rok za preuzimanje pismena započinje jedan dan nakon datuma otpravka odluke. Ako 

se pismena ne preuzmu u roku od 3 dana, smatrat će se da je dostava obavljena od dana kada je pismeno 

pristiglo u pretinac IS HRS-a. 

 

 
Članak 74. 

 
(1) Na odluku voditelja, klubovi sudionici mogu uložiti žalbu u roku od tri dana.od dana primitka odluke u 

prvom stupnju. 

(2) Žalba se u pisanom obliku podnosi mjerodavnom tijelu drugog stupnja putem IS HRS-a ili e-mailom, 

zajedno s potvrdom o uplati novca na ime pristojbe na žalbu, sukladno Propozicijama. 

(3) Visina žalbene pristojbe na odluku u prvom stupnju jednaka je dvostrukoj svoti žalbene pristojbe u prvom 

stupnju. 

(4) Mjerodavna tijela drugog stupnja za rješavanje žalbi su: 

- za 5., 4., 3. i 2. stupanj natjecanja - Natjecateljsko povjerenstvo HRS-a 

- za 1. stupanj natjecanja - natjecateljska povjerenstva županijskih savez. 
 

 
Članak 75. 

 
(1) Voditelj mora u roku od 3 (tri) dana nakon primitka žalbe upotpuniti cjelokupni spis i predati ga sa svojim 

obrazloženjem mjerodavnom tijelu drugog stupnja odlučivanja. 

(2) Mjerodavno tijelo drugog stupnja odlučivanja mora žalbeni postupak završiti najkasnije u roku od 15 

(petnaest) dana nakon primitka cjelokupnog spisa, ukoliko to okolnosti slučaja dopuštaju. 

(3) Odluka je mjerodavnog tijela drugog stupnja neopoziva i na nju se ne može uložiti žalba. 
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G)  OBNOVA POSTUPKA 
 

 

Članak 76. 

 
(1) Postupak dovršen odlukom mjerodavnog tijela drugog stupnja može se obnoviti: 

- ako se saznaju nove činjenice i dokazi ili ako se stekne mogućnost uporabe novih dokaza koji bi, 

ili sami ili u svezi s već poznatima, mogli dovesti do drugačije odluke da su te činjenice ili dokazi 

bili izneseni ili uporabljeni u ranijem postupku 

- ako je odluka donesena na osnovi lažne isprave, lažne izjave, lažnog iskaza svjedoka ili vještaka 

- ako je u donošenju odluke pogrešno primijenjeno materijalno pravo ili proceduralna odluka 

- ako je ustanovljeno nepotpuno i netočno stanje 

- ako je u donošenju odluke sudjelovala osoba koja je prema općim propisima trebala biti izuzeta 

(zbog nespojivosti) 

- ako organizaciji ili osobi koja je trebala sudjelovati u ulozi stranke, nije omogućeno sudjelovanje 

u postupku. 

 

 
Članak 77. 

 
(1) Obnovu postupka može zatražiti svaka zainteresirana strana. 

 
Članak 78. 

 
(1) Obnova postupka može se zatražiti u roku od mjesec dana: 

- od dana kad je stranka mogla iznijeti nove činjenice i dokaze 

- od dana kad se saznalo za razloge za obnovu postupka 

- od dana kad je dostavljena odluka mjerodavnog tijela drugog stupnja. 

(2) Po isteku 1 (jednog) mjeseca ne može se zatražiti obnova postupka. 

 
Članak 79. 

 
(1) Pisani prijedlog o obnovi postupka, sa svim dokazima razloga za obnovu, dostavlja se tijelu drugog 

stupnja, uz predočenje potvrde o uplati pristojbe za obnovu postupka. 

(2) Visina pristojbe za obnovu postupka jednaka je dvostrukoj svoti žalbene pristojbe u drugom stupnju. 
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IX. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 80. 

 
(1) Voditelj, na osnovi zapisnika i izjava službenih osoba, registrirati će utakmicu službenim rezultatom  10 

: 0 u korist protivnika te oduzimanjem 1 (jednog) boda: 

1. ako se ekipa nije iz neopravdanih razloga pojavila u sportskom objektu u točno predviđeno 

vrijeme iz Propozicija za pojedini stupanj natjecanja 

2. ako sportski objekt nije osposobljen za igru domaćinovom krivnjom 

3. ako je ekipa nastupila s nepravilno registriranim, kažnjenim ili suspendiranim igračem 

4. ako ekipa odbije da utakmicu sude suci koji su određeni ili suci određeni Propozicijama zbog 

nedolaska određenih sudaca 

5. ako ekipa napusti igralište ili odbije nastaviti već započetu utakmicu 

6. ako ekipa preda utakmicu ili se utakmica ne odigra njenom krivnjom 

7. ako se utakmica trajno prekine 

8. ako ekipa ne ispuni uvjete iz Propozicija za koje je u Propozicijama izričito određeno da će se 

zbog njihovog neispunjavanja utakmica registrirati službenim ishodom 10:0. 

 
(2) U primjerima iz stavka 1. ovog Članka, protiv ekipe i odgovornih osoba pokreće se i stegovni postupak 

prema odredbama Stegovnog propisnika HRS-a. 

 
Članak 81. 

 
(1) Stegovni sudac može, sukladno odredbama Stegovnog propisnika HRS-a, suspendirati ekipu ili 

pojedinca protiv kojih je pokrenut stegovni postupak. 

 
Članak 82. 

 
(1) Ekipa koja je suspendirana na osnovi prethodnog članka ovog Propisnika, gubi sve utakmice koje je u 

vremenu trajanja suspenzije trebala odigrati prema Kalendaru, službenim rezultatom 10 : 0. 

(2) Suspendirana ekipa ne može tijekom suspenzije igrati prvenstvene i kup utakmice o čemu se brine 

Voditelj. 

(3) Suspenzija ekipi ili pojedincu se izriče odlukom mjerodavnog tijela, a primjenjuje se od trenutka objave 

pisanog otpravka u glasniku na web stranicama HRS-a, odnosno putem IS HRS-a. 

(4) Rok za preuzimanje pismena započinje jedan dan nakon datuma otpravka odluke. Ako se pismena ne 

preuzmu u roku od 3 dana, smatrat će se da je dostava obavljena od dana kada je pismeno pristiglo u 

pretinac IS HRS-a. 
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X.PRIJELAZNE I ZAKLJ UČNE  ODRE DBE  
 

 

Članak 83. 

(1) Ovim Propisnikom utvrđeni su opći uvjeti organizacije i odigravanja utakmica, a Propozicijama za 1. 

stupanj natjecanja ili pojedini uzrast mogu se ublažiti uvjeti organizacije . 

 

 
Članak 84. 

 
(1) O zahtjevu za zaštitu zakonitosti sudionika natjecanja odlučuje Skupština HRS-a, a podnosi se putem 

Predsjednika HRS-a. 

(2) Ni jednim se propozicijama natjecanja ne može propisati djelokrug nekog tijela izvan HRS-a za 

rješavanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. 

(3) Podnositelj zahtjeva snosi troškove postupka. Zahtjev ne zadržava izvršenje odluke, izuzev kad bi se 

njezinim izvršenjem mogla prouzročiti nenadoknadiva šteta. 

 

 
Članak 85. 

 
(1) Za sve što nije propisano ovim Propisnikom supsidijarno će se primjenjivati odredbe propisnika IHF- 

a, EHF-a, Hrvatskog olimpijskog odbora, Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, 

Zakona o javnom okupljanju te ostalih pozitivnih propisa kojima se regulira rad sportskih udruga i ostalih 

sportskih organizacija 

 
Članak 86. 

 
(1) Ovaj Propisnik stupa na snagu 25.kolovoza 2020.godine te danom stupanja na snagu ovog Propisnika 

prestaje važiti dosadašnji Propisnik o ustroju natjecanja zajedno sa svim njegovim dopunama i izmjenama. 

(2) Propisnik je donesen na sjednici UO HRS-a 25. kolovoza 2020. godine. 
 
 
 

 
U Zagrebu, 25. kolovoza 2020.godine 

 
 
 

Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza 

Tomislav Grahovac, v.r. 
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