HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
Zagreb, Metalčeva 5

PROPISNIK
O USTROJU NATJECANJA

Zagreb, studeni 2009.

Na osnovi članka 37. Statuta Hrvatskoga rukometnog saveza, a na prijedlog Upravnog odbora HRS-a, Skupština
Hrvatskog rukometnog saveza na sjednici održanoj 27. studenog 2009.g. donijela je:

PROPISNIK
O USTROJU NATJECANJA
I. O S N O V N E O D R E D B E
Članak 1.
Ovim se Propisnikom uređuju opći propisi provedbe natjecanja i sustav natjecanja u rukometu, sudionici
natjecanja, propozicije natjecanja, kalendar natjecanja, natjecateljska tijela, troškovi natjecanja, način
priređivanja i odigravanja utakmica, kaznene odredbe i sve ostalo što je povezano s natjecanjem.

Članak 2.
Planiranje je i priređivanje rukometnih natjecanja od posebnoga društvenog značenja u hrvatskom
športu.

Priređivanje i održavanje natjecanja zasniva se na podudarnosti, jedinstvenosti, štedljivosti te časnom i
poštenom nadmetanju.

Članak 3.
Ishodi u športskom nadmetanju određuju mjesto i završni uspjeh momčadi.
Ishod i poredak postignut nečasnim radnjama natjecateljsko tijelo neće priznati, a protiv krivaca i
sudionika pokrenut će stegovni postupak.
Prvenstvena, kup, turnirska, prijateljska domaća i međunarodna natjecanja, provode se prema
odredbama ovog Propisnika, propisima Svjetske rukometne federacije (IHF-a) i Europske rukometne federacije
(EHF-a) te Pravilima igre Svjetske rukometne federacije.

II. S U S T A V

NATJECANJA
Članak 4.

Sustav se natjecanja zasniva na načelima dragovoljnosti, otvorenosti, svrhovitosti, štedljivosti,
stupnjevitosti, najviših moralnih i športskih vrijednosti. Sustav natjecanja mora biti usklađen s društvenim
ciljevima i zadacima športa i pod stalnim društvenim nadzorom.
Svi se sudionici natjecanja moraju uzorno ponašati, poštovati načela športskog morala, čuvati čast i
ugled udruženih saveza, zajednica i osnovnih rukometnih organizacija, klubova. Svaka vrsta natjecanja
(prvenstvena, kup, turnirska), mora biti razumna, športski i društveno opravdana.
Natjecanja u rukometu trebaju poticati razvitak, omasovljenje, kakvoću i vrhunske športske ishode.
Skupština Hrvatskog rukometnog saveza propisuje sustav natjecanja. Primjena elaborata o izmjenama
sustava natjecanja započinje jednu godinu nakon njegovog usvajanja.

Članak 5.
Hrvatski rukometni savez brine se o održavanju:
1. državnog prvenstva,
2. Hrvatskog kupa,
3. međudržavnih i ostalih utakmica državnih reprezentacija,
4. memorijalnih, obljetničkih, prijateljskih i ostalih klupskih turnira i utakmica.
Državno se prvenstvo igra kao redovito prvenstvo prema dvostrukom bod - sustavu, uz mogućnost
doigravanja.
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A) DRŽAVNO PRVENSTVO
Članak 6.
Državno prvenstvo odigrava se u pet kategorija:
- seniori i seniorke,
- juniori i juniorke,
- kadeti i kadetkinje,
- mlađi kadeti i mlađe kadetkinje,
- dječaci i djevojčice,
Seniorsko prvenstvo podijeljeno je u četiri stupnja.

Članak 7.
Prvi stupanj prvenstvenih natjecanja čine županijska i međužupanijska natjecanja.
U prvenstvima prvog stupnja sudjeluju klubovi jedne ili više županija.
Svaka liga broji najmanje 6 (šest) klubova.

Članak 8.
regija:

Drugi stupanj prvenstvenih natjecanja čine područna natjecanja, pet trećih liga koje čine područja pet
-

Regije
Regije
Regije
Regije
Regije

SJEVER
ISTOK
SREDIŠTE
ZAPAD i
JUG.

Treća liga SJEVER obuhvaća klubove s područja županija:
- Virovitičko-podravska,
- Koprivničko-križevačka,
- Bjelovarsko-bilogorska,
- Varaždinska i
- Međimurska.
Treća liga ISTOK obuhvaća klubove s područja županija:
- Vukovarsko-srijemska,
- Osječko-baranjska,
- Požeško-slavonska,
- Brodsko-posavska,
Treća liga SREDIŠTE obuhvaća klubove s područja županija:
- Sisačko-moslavačka,
- Krapinsko-zagorska,
- Karlovačka
- Zagrebačka
- Grada Zagreba,
Treća liga ZAPAD obuhvaća klubove s područja županija:
- Istarska
- Primorsko-goranska i
- Ličko-senjska.
Treća liga JUG obuhvaća klubove s područja županija:
- Zadarska,
- Šibensko-kninska,
- Splitsko-dalmatinska i
- Dubrovačko-neretvanska.
Svaka treća liga broji do 14 klubova.
Možebitna odluka o promjeni broja klubova mora se znati najmanje godinu dana unaprijed. Odluku o
broju klubova donosi Upravni odbor HRS-a.
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Članak 9.
Treći stupanj prvenstvenih natjecanja čine područna natjecanja, tri druge lige na području regija:
- Regija SJEVER
- Regija ZAPAD i
- Regija JUG.
Druga liga SJEVER obuhvaća klubove s područja županija:
- Vukovarsko-srijemska,
- Osječko-baranjska,
- Požeško-slavonska,
- Brodsko-posavska,
- Virovitičko-podravska,
- Koprivničko-križevačka,
- Bjelovarsko-bilogorska,
- Varaždinska i
- Međimurska.
Druga liga ZAPAD obuhvaća klubove s područja županija:
- Sisačko-moslavačka,
- Krapinsko-zagorska,
- Karlovačka
- Zagrebačka
- Grada Zagreba,
- Istarska
- Primorsko-goranska i
- Ličko-senjska.
Druga liga JUG obuhvaća klubove s područja županija:
- Zadarska,
- Šibensko-kninska,
- Splitsko-dalmatinska i
- Dubrovačko-neretvanska.
Svaka druga liga broji do 12 klubova.
Možebitna odluka o promjeni broja klubova mora se znati najmanje godinu dana unaprijed. Odluku o
broju klubova donosi Upravni odbor HRS-a.

Članak 10.
Četvrti stupanj prvenstvenih natjecanja čini 1. Hrvatska rukometna liga.
Peti stupanj prvenstvenih natjecanja u muškoj seniorskoj kategoriji čini Premijer 1, Hrvatska rukometna
liga.

Članak 11.
Prvenstva mlađih uzrasta priređuju se u tri stupnja.
Prvi stupanj čine natjecanja na razini županijskog – međužupanijskog saveza.
Drugi stupanj čine natjecanja na razini pet regija, kao izborna natjecanja za državnu završnicu.
- Regija SJEVER
- Regija ISTOK
- Regija SREDIŠTE
- Regija ZAPAD i
- Regija JUG.
Regija SJEVER obuhvaća klubove s područja županija:
- Virovitičko-podravska,
- Koprivničko-križevačka,
- Bjelovarsko-bilogorska,
- Varaždinska i
- Međimurska.
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Regija ISTOK obuhvaća klubove s područja županija:
- Vukovarsko-srijemska,
- Osječko-baranjska,
- Požeško-slavonska,
- Brodsko-posavska,
Regija SREDIŠTE obuhvaća klubove s područja županija:
- Sisačko-moslavačka,
- Krapinsko-zagorska,
- Karlovačka
- Zagrebačka
- Grada Zagreba,
Regija ZAPAD obuhvaća klubove s područja županija:
- Istarska
- Primorsko-goranska i
- Ličko-senjska.
Regija JUG obuhvaća klubove s područja županija:
- Zadarska,
- Šibensko-kninska,
- Splitsko-dalmatinska i
- Dubrovačko-neretvanska.
Natjecanja provodi povjerenik/povjerenstvo predstavnika županija, koje imenuje Natjecateljsko povjerenstvo
HRS-a.
Treći stupanj čini završnica državnog prvenstva, sa po dvije momčadi iz svake od pet regija u drugom
stupnju natjecanja. Natjecanje provodi Voditelj – povjerenik, kojeg imenuje Upravni odbor HRS-a.
Treći stupanj čini 1. hrvatska liga za mlađe uzraste određene kategorije, s obveznim doigravanjem kao
Završnica liga natjecanja za taj uzrast.
Sve pojedinosti o prvenstvu igrača mlađih uzrasta uređuju se Propozicijama natjecanja za mlađe uzraste.

B) HRVATSKI KUP
Članak 12.
Hrvatski kup ima dva stupnja natjecanja.
Prvi stupanj čine prednatjecanja na razini pet regija (navedenih u Čl.8. St.1.), u djelokrugu
koordinacijskog tijela svake regije.
Drugi stupanj čini završnica (1/8 završnice) Hrvatskog kupa, u djelokrugu povjerenika ili povjerenstva
Prve hrvatske rukometne lige.
U završnicu Hrvatskog kupa ulaze po dvije najbolje momčadi iz prednatjecanja svake regije i šest
najbolje poredanih momčadi iz prošlogodišnjega državnog prvenstva.
Sve pojedinosti o Hrvatskom kupu uređene su Propozicijama natjecanja HRS-a.
Kup moraju igrati svi klubovi 1. i 2. Hrvatske rukometne lige. Ostali klubovi mogu se prijaviti za
sudjelovanje u Hrvatskom kupu matičnom županijskom savezu.

C) MEĐUDRŽAVNE I OSTALE UTAKMICE DRŽAVNIH REPREZENTACIJA
Članak 13.
Priređivanje međudržavnih i ostalih utakmica državnih reprezentacija je isključivo u djelokrugu HRS-a.
Predsjednik HRS-a, nakon što se posavjetuje sa stručno-tehničkim stožerom reprezentacije, određuje
mjesto i tehničkog priređivača utakmice reprezentacije na osnovi javnog natječaja i najbolje ponude.
Iznimno, ako je riječ o veoma bitnoj utakmici, Upravni odbor može na prijedlog predsjednika HRS-a,
odlučiti o mjestu i tehničkom priređivaču utakmice i bez natječaja.

Članak 14.
Možebitno priređivanje europskih i svjetskih natjecanja provodi HRS u suradnji s udruženim savezima ili
ostalim pravnim osobama kojima se povjeri priređivanje ili dio priređivanja, sukladno odredbama ovog Propisnika.
Predsjednik HRS-a određuje službene osobe za ta natjecanja.
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D) MEMORIJALNI, OBLJETNIČKI, PRIJATELJSKI I OSTALI KLUPSKI
TURNIRI I UTAKMICE
Članak 15.
Memorijalni, obljetnički, prijateljski i ostali klupski turniri i utakmice igraju se pod nadzorom županijskih
rukometnih saveza.
Klubovi priređivači tih natjecanja moraju ih prijaviti svojim županijskim rukometnim savezima, na osnovi
čega će im zborovi sudaca odrediti suce i možebitno mjeritelje vremena i zapisničare te nadzornike suđenja.

III. SUDIONICI NATJECANJA U HRVATSKOJ
A) DOBNE KATEGORIJE
Članak 16.
U pojedinim stupnjevima i vrstama natjecanja igrači i igračice mogu sudjelovati ovisno o spolu i dobi.
Igrači su i igračice razvrstani u ove dobne skupine:
uzrast
Mini rukomet
Djevojčice - dječaci
Mlađi kadeti – mlađe kadetkinje
Kadeti – kadetkinje
Juniori – juniorke
Stariji juniori – starije juniorke
Seniori – seniorke

godine starosti
ženske
7-12
12-14
14-16
16-18
18-20

muški
7-13
13-15
15-17
17-19
19-21

+20

+21

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

Za sudjelovanje kadeta i kadetkinja u seniorskoj konkurenciji, obvezatan je specijalistički liječnički
pregled, koji se obavlja svake godine od navršenih 14 do navršenih 16 godina života.

B) KLUBOVI/EKIPE
Članak 17.
Klubovi stječu pravo sudjelovanja u natjecanju na osnovi registracije mjerodavnom registracijskom tijelu,
sukladno Registracijskom propisniku HRS-a i Propozicijama natjecanja HRS-a.
Igrači i igračice stječu pravo registracije i nastupa za klub prema odredbama Registracijskog propisnika i
ostalih propisa HRS-a, što se upisuje u natjecateljske iskaznice.
Natjecateljska je iskaznica osnovna isprava kojom igrač ili igračica dokazuje pripadnost klubu i na osnovi
čega ima pravo nastupa za svoj klub.

Članak 18.
Klub član HRS-a ne može igrati ni u jednom stupnju redovitog natjecanja ako:
- je suspendiran od Upravnog odbora HRS-a.
- nije ispunio obveze iz propisnika HRS-a i propozicija natjecanja;
- nema stručno osposobljenog trenera;
- nije obavio redoviti liječnički pregled igrača.
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Članak 19.
Klubovi Prve hrvatske rukometne lige kod žena te Premijer prve hrvatske rukometne lige i Prve hrvatske
rukometne lige kod muških, ne mogu sudjelovati kao djelatni sudionici prvenstvenih natjecanja ako u nižem
stupnju natjecanja nemaju uključenu ekipu mlađeg uzrasta kao svoju drugu ekipu.
Pored druge ekipe u nižem stupnju natjecanja, klubovi Prve hrvatske rukometne lige kod žena te
Premijer prve hrvatske rukometne lige i Prve hrvatske rukometne lige kod muških moraju obavezno sudjelovati sa
kadetima u Prvoj ili drugoj hrvatskoj kadetskoj ligi i mlađim kadetima u Prvim hrvatskim mlađe kadetskim ligama.
Klubovi Druge hrvatske lige nemaju pravo nastupa ako nemaju kadetsku ili mlađu kadetsku ekipu
uključenu u sustav natjecanja igrača mlađih uzrasta.

Članak 20.
Dvije ekipe istog kluba ne mogu sudjelovati u istoj ligi, izuzev u I. stupnju natjecanja.
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.
Ako više ekipa jednog kluba sudjeluje u istom natjecanju, međusobne se utakmice moraju odigrati u
prvim natjecateljskim kolima.
Igrači kluba koji ima više ekipa u jednom stupnju ili u različitim stupnjevima natjecanja, mogu nastupati
za najviše dvije ekipe tog kluba u različitim stupnjevima natjecanja. To se odnosi na igrače koji prije početka te
natjecateljske sezone (01.07.) nemaju navršenu 21 (dvadesetjednu) godinu života, odnosno igračice koje prije
početka te natjecateljske sezone (01.07) nemaju navršenih 20 (dvadeset) godina života.
Ekipa koja se prvi put natječe, počinje u najnižem stupnju natjecanja na svom području.
Ekipa u prvenstvu mora igrati u najjačem sastavu.

IV. PRAVILA IGRE I PROPOZICIJE NATJECANJA
A) PRAVILA IGRE
Članak 21.
Sva natjecanja HRS-a igraju se na osnovi Pravila igre Svjetske rukometne federacije (IHF-a) i sukladno
propisnicima i odlukama HRS-a.
Hrvatski rukometni savez može u svojim propisnicima predvidjeti strože odluke, ako one nisu u
suprotnosti s odlukama Svjetske rukometne federacije (IHF-a) i Europske rukometne federacije (EHF-a) i
Pravilima igre IHF-a.

B) PROPOZICIJE NATJECANJA
Članak 22.
Za sva natjecanja HRS-a obvezne su propozicije koje donosi Upravni odbor HRS-a, najkasnije mjesec
dana prije početka natjecanja. Propozicijama se propisuju svi uvjeti natjecanja, broj ekipa sudionika, razdoblje
natjecanja i način određivanja poretka, način stjecanja i gubitka prava sudjelovanja u natjecanju, vrsta objekata u
kojima se igra i ostala pitanja koja su bitna za provedbu natjecanja.
Propozicije moraju biti usklađene s odredbama ovog i ostalih propisnika HRS-a.
Propozicijama se, sukladno odredbama ovog Propisnika, za svaku natjecateljsku godinu pobliže
propisuje:
- broj klubova u natjecanju;
- razdoblje prvenstvenog, turnirskog ili kup natjecanja;
- način priređivanja utakmice;
- poredak klubova;
- registracija utakmice i sva pitanja vezana za utakmicu;
- raspored odigravanja utakmica;
- visina, način i rokovi uplate klupskog uloga (kotizacije) za troškove provedbe natjecanja;
- pravo sudjelovanja igrača i igračica prema dobnim kategorijama;
- uvjeti, način i ostale obveze klubova u svezi s priređivanjem utakmica;
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- rokove uplate novca na ime kazni, mogućnosti izricanja suspenzije zbog nepodmirenja obveza
i obvezu natjecateljskih tijela da pokreću stegovne postupke protiv klubova koji ne izvršavaju
svoje obveze;
- način i rokove izvješćivanja službenih osoba i tijela o danu, vremenu i mjestu igranja
utakmica;
- obveze organizatora utakmice radi uspješne provedbe utakmice sukladno Zakonu o
sprječavanju nereda na športskim natjecanjima;
- ostale obveze priređivača utakmice radi uspješne provedbe utakmice;
- obveze službenih osoba prije, tijekom i nakon utakmice;
- pravo žalbe na utakmicu i žalbeni postupak;
- dužnosti, prava i obveze tijela koje izravno provodi natjecanje.
Propozicijama natjecanja obvezatno se propisuju pristojbe sudaca, opunomoćenika HRS-a/nadzornika
suđenja (u daljnjem tekstu nadzornik) i ostalih službenih osoba na utakmici.
Pristojbe sudaca i nadzornika ne mogu biti veće od 80 % od svota pristojbi za utakmice neposredno
višeg natjecanja.
Propozicijama natjecanja određuje se i visina dnevnica, koja ne može biti viša od dnevnice propisane
propisima RH.

Članak 23.
Sukladno odredbama ovog Propisnika i odlukama mjerodavnih tijela, propozicijama se pobliže propisuju
troškovi natjecanja, obveze klubova-sudionika prema HRS-u i natjecateljskim tijelima te kaznene odredbe za
neizvršavanje obveza.

Članak 24.
Posebnim propozicijama za prvenstvena natjecanja igrača mlađih uzrasta, koje donosi Upravni odbor
HRS-a, pobliže se uređuje ustroj tih natjecanja, obveze klubova i priređivača te povjerenici HRS-a za ta
natjecanja.

V. KALENDAR NATJECANJA
Članak 25.
Kalendar natjecanja HRS-a ustanovljuje Upravni odbor HRS-a na prijedlog Natjecateljskog povjerenstva
HRS-a, najkasnije do 1. srpnja svake godine.
Kalendar natjecanja mora biti usklađen s Udrugom klubova I HRL i stručno-tehničkim stožerima državnih
reprezentacija.
Kalendarom natjecanja HRS-a obuhvaćaju se prvenstvena natjecanja III i IV stupnja, završnica
Hrvatskog kupa, završna natjecanja igrača mlađih uzrasta te međunarodne utakmice državnih reprezentacija.
Kalendar se sastavlja na osnovi rasprave, kalendara IHF-a i EHF-a, ugovorenih obveza i djelatnosti
državnih reprezentacija.
O Kalendaru se natjecanja raspravlja javno pod okriljem Natjecateljskog povjerenstva HRS-a, najkasnije
30 dana prije usvajanja Kalendara.
Kalendarom treba nastojati osigurati neprekidnost prvenstva, a u prvom redu zaštiti probitke državnih
reprezentacija.
Na osnovi Kalendara natjecanja županijski rukometni savezi donose svoje kalendare natjecanja,
najkasnije do 20. srpnja svake godine.

Članak 26.
Kalendar se natjecanja može mijenjati samo pod iznimno opravdanim okolnostima, po istom postupku
kao i za donošenje.
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VI. NATJECATELJSKA TIJELA
Članak 27.
Hrvatski rukometni savez i županijski rukometni savezi brinu se o cjelokupnoj natjecateljskoj djelatnosti
posredstvom svojih natjecateljskih povjerenstava, koja broje 3 do 5 članova.

Članak 28.
Organizacijsko-tehničko vođenje poslova redovitih prvenstvenih natjecanja II, III i IV stupnja, prigodnih
natjecanja, turnira, utakmica i ostalih natjecanja, HRS može povjeriti posebnome natjecateljskom tijelu, športskoj
udruzi ili nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi, koji time postaju povjerenici ili povjerenstva za pojedina natjecanja.
Povjerenika ili povjerenstvo za natjecanje seniora u I, II i III hrvatskoj rukometnoj ligi, za svaku
natjecateljsku godinu određuje Upravni odbor HRS-a

A) NATJECATELJSKO POVJERENSTVO HRS-a
Članak 29.
Natjecateljsko povjerenstvo HRS-a:
- prati i proučava natjecanja i daje poticaje za brojnije okupljanje ekipa svih dobi;
- predlaže mjere za unapređivanje i jačanje sustava natjecanja;
- predlaže pokretanje stegovnog postupka i odlučuje u drugom stupnja o klubovima, igračima, trenerima,
sucima, rukometnim djelatnicima i ostalim službenim osobama u svezi s natjecanjem.

B) POVJERENIK ILI POVJERENSTVO ZA NATJECANJE
Članak 30.
Povjerenstvo ili povjerenik za natjecanje je obvezatan:
- obaviti sve pripreme za predstojeće natjecateljsko razdoblje;
- neposredno upravljati natjecanjem na osnovi propozicija i propisnika HRS-a;
- registrirati sve utakmice;
- objaviti raspored sudaca i nadzornika određenih od povjerenika za određivanje sudaca i nadzornika
suđenja;
- odlučivati u prvom stupnju o kaznama navedenim u propozicijama natjecanja;
- pokretati stegovne postupke protiv klubova, igrača, trenera, sudaca, nadzornika i rukometnih djelatnika u
svezi s natjecanjem te donositi odluke prvog stupnja;
- redovito, u rokovima propisanim propozicijama, izdavati službeni glasnik kao glasilo natjecanja kojim
upravlja;
- nadzirati naplatu troškova službenih osoba za obnašanje dužnosti na utakmicama;
- primati žalbe na svoje odluke i otpremati ih, sa svim materijalnim dokazima, obrazloženjem i potvrdom o
uplaćenoj pristojbi, Natjecateljskom povjerenstvu HRS-a kao tijelu koje odlučuje u drugom stupnju.

Članak 31.
Povjerenstva ili povjerenici za natjecanja moraju po svršetku prvenstava predati Natjecateljskom
povjerenstvu HRS-a pisane izvještaje o održanim prvenstvima.

C) SLUŽBENI GLASNIK
Članak 32.
Službeni je glasnik (u daljnjem tekstu glasnik) službeno i javno sredstvo izvješćivanja i objavljivanja odluka,
zaključaka i rješenja. Glasnik je ujedno i pisan otpravak za odluke u prvom stupnju, a izdaje ga povjerenik za
natjecanje.
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Glasnik se obvezatno dostavlja svim sudionicima u natjecanju, službenim osobama, sredstvima javnog
priopćavanja i Natjecateljskom povjerenstvu HRS-a u najkraćem roku, ali ne dužem od 5 (pet) dana od dana igranja
utakmica.

Članak 33.
Povjerenik za natjecanje mora najmanje 15 dana prije početka natjecanja u glasniku objaviti:
- adrese klubova koji sudjeluju u natjecanju,
- propozicije natjecanja,
- odluku o troškovima natjecanja i ostalim obvezama klubova,
- liste sudaca i nadzornika te brojeve njihovih telefona i adrese,
- kalendar natjecanja.

Članak 34.
Rokovi za stjecanje i gubitak pojedinih prava klubova i pojedinaca, u svezi s natjecanjem, računaju se od
dana prijama pisanih otpravaka, odnosno od dana prijama glasnika ako je odluka objavljena u glasniku.

D) SLUŽBENE OSOBE NA UTAKMICI
Članak 35.
Službene su osobe na utakmici suci, nadzornik, mjeritelj vremena i zapisničar te liječnik.
Povjerenik ili povjerenstvo za natjecanje objavljuje za svaku utakmicu ime nadzornika koji zastupa HRS na
utakmici i nadzire pravilnost provedbe utakmice, sukladno Uputi o obnašanju dužnosti nadzornika HRS-a, ovom
Propisniku i propozicijama natjecanja.
Nadzornik je HRS-a neposredni sudionik u donošenju odluke o ispunjavanju uvjeta za odigravanje utakmice
(organizacijsko-tehničkih, reda, stege i drugih).

Članak 36.
sezonu.

Liste službenih osoba za sve stupnjeve natjecanja usvaja Upravni odbor HRS-a.
Liste se službenih osoba usvajaju najkasnije do 1. kolovoza svake godine i vrijede za jednu natjecateljsku
Liste službenih osoba dostavljaju se, potom, povjerenicima ili povjerenstvima za natjecanja.

VII. TROŠKOVI NATJECANJA
Članak 37.
Troškovi se natjecanja obvezno unose u propozicije natjecanja i svi ih klubovi sudionici podmiruju.
Upravni odbor HRS-a ustanovljuje visinu uloga za podmirenje troškova I, II, III i IV stupnja natjecanja.
Troškove klubova koji se natječu u I, II, III i IV stupnju natjecanja čine:
- administrativni i poštanski troškovi te troškovi izrade glasnika;
- putni troškovi povjerenika za natjecanja;
- putni trošak, dnevnice i pristojbe sudaca i nadzornika te ostalih službenih osoba;
- naknada za vođenja natjecanja;
- najam prostora i drugo.

Članak 38.
Domaćin snosi troškove priređivanja utakmice:
- najma dvorane - igrališta;
- putnih troškova, dnevnica i pristojbi službenih osoba (način se isplate uređuje propozicijama natjecanja);
- plakatiranja;
- komunalnih i administrativnih pristojbi;
- policije i redarske službe;
- i ostalih troškova priređivanja utakmice (razglas, napici i dr.).
Vrste i sadržaj ostalih troškova propisuju propozicije natjecanja, ako nisu predviđeni ovim Propisnikom.
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Članak 39.
Ako klub ne uplati novac na ime troškova natjecanja do propisanog roka, klub se suspendira i protiv njega se
pokreće stegovni postupak.

VIII. PRIREĐIVANJE I ODIGRAVANJE UTAKMICE
Članak 40.
Utakmicu priređuje klub domaćin (u daljnjem tekstu domaćin), sukladno odredbama ovog Propisnika i
propozicijama natjecanja.
U smislu odredbe prethodnog stavka status domaćina imaju priređivači prvenstva za igrače mlađih uzrasta,
turnira, kup-natjecanja i izlučnih turnira za popunu višeg stupnja natjecanja.

Članak 41.
Prvenstvene se utakmice igraju subotom ili nedjeljom, ako kalendarima natjecanja ili Propozicijama
natjecanja nije drukčije predviđeno.

Članak 42.
Domaćin mora pravodobno osigurati i osposobiti igralište za igranje utakmice, semafor za praćenje vremena
i ishoda, potreban broj svlačionica za ekipe i suce, dvije lopte za igranje utakmice, policijsko osiguranje i redarsku
službu, sukladno propozicijama natjecanja.

Članak 42 b
Organizator natjecanja (domaćin) mora osigurati da športski 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 lociranih na pojedinim dijelovima športskog
objekta.
Organizator međudržavne utakmice reprezentacije, domaće utakmice u međunarodnim klupskim
utakmicama te organizator završnog turnira hrvatskog kupa, pored obveza iz st. 1 ovog članka, dužni su osigurati
uređaje za kontrolu i brojanje ulaznica, neprekinuti videonadzor s mogućnošću ispisa i pohranjivanja snimljenog
materijala o ponašanju gledatelja u športskom objektu, prostor za parkiranje autobusa s mogućnošću odvojenog
parkiranja autobusa i automobila gostujućeg kluba ili reprezentacije i njihovih navijača.

Članak 43.
Domaćin mora u roku propisanom propozicijama natjecanja brzojavom ili telefaksom izvijestiti gostujuću
ekipu, suce, nadzornika i povjerenika za natjecanja o mjestu, nadnevku i vremenu početka utakmice te o boji majica u
kojima će nastupiti domaća ekipa.
Domaćin mora osigurati službenim osobama, ako to oni pisanim zahtjevom zatraže, smještaj u
mjestu igranja, u roku propisanom propozicijama natjecanja.

Članak 44.
Domaćin mora nadzorniku staviti na raspolaganje 5 (pet) primjeraka zapisnika utakmice, pisaći stroj i osobu
osposobljenu za pisanje strojem, prostoriju za pisanje zapisnika i možebitno preslušanje diskvalificiranih osoba ili
igrača isključenih do svršetka utakmice.
Domaćin mora osigurati tri ispravne štoperice, zviždaljku, pločicu za TO, žuti i crveni karton.

Članak 45.
Domaćin mora nadzorniku staviti na uvid potpunu dokumentaciju o broju ulaznica stavljenih u prodaju, a po
svršetku utakmice izvijestiti ga o broju prodanih ulaznica i gledatelja, što nadzornik obvezno upisuje u zapisnik
utakmice.
Domaćin ubire sav prihod s utakmice (izuzimaju se kup-utakmice i turnirska natjecanja, što je stvar
propozicija natjecanja odnosno ugovora).
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Domaćin je odgovoran za red i sigurnost na igralištu dok se na njemu nalaze sudionici utakmice.
Pristup je igralištu dopušten samo osobama predviđenim propozicijama natjecanja.
Ako gostujuća ekipa, suci ili ostale službene osobe zahtijevaju, domaćin im mora jamčiti sigurnost do njihova
odlaska iz mjesta igranja utakmice.

Članak 46.
Domaćin mora osigurati službujućeg liječnika s priborom za prvu pomoć; u protivnom utakmica ne smije
početi.

Članak 47.
Domaćin isplaćuje sve troškove službenih osoba odmah nakon utakmice, ako to propozicijama natjecanja
nije drukčije određeno. Zbog neizvršavanja svojih obveza, domaćin snosi posljedice predviđene propozicijama
natjecanja.

Članak 48.
Sudionici natjecanja nastupaju, u pravilu, u majicama svojih klupskih boja. Ako su majice istih boja,
drugoimenovana ekipa mora promijeniti majice.
Ekipe moraju nastupiti u jednakoj i urednoj športskoj odjeći, sukladno propozicijama natjecanja i Pravilima
igre.

Članak 49.
Igrači se moraju liječnički pregledati i biti proglašeni sposobnim za natjecanje. Liječnički pregled mora biti
obavljen u zdravstvenoj ustanovi od liječnika specijalista za športsku medicinu, upisan u natjecateljsku iskaznicu i
ovjeren. Ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci. Ako u mjestu iz kojega je klub takav liječnik ne postoji, pregled može
obaviti liječnik specijalist za opću medicinu.
Obvezatnome specijalističkom pregledu podvrgavaju se igrači i igračice od navršenih 14 do 16 godina života
ako nastupaju za seniorske momčadi.
Pregledom se provjeravaju psihofizičke sposobnosti za igranje rukometa bez posljedica po tjelesni i duševni
razvitak. Odobrenje za nastup u seniorskom prvenstvu na posebnome liječničkom kartonu potvrđuje liječnik specijalist.

A) OBVEZE PRIJE POČETKA UTAKMICE
Članak 50.
Prije početka utakmice domaćin je obvezan:
- pored redovitog ukrašivanja dvorane i igrališta, na vidljivom mjestu mora istaknuti državnu zastavu, a za
međunarodne utakmice i zastavu zemlje gosta, sudaca i nadzornika te zastavu Europske rukometne federacije (EHFa) ili Svjetske rukometne federacije (IHF-a);
- osigurati semafor i razglasni uređaj s najavljivačem;
- stvoriti sve potrebne uvjete za nesmetani rad službenih osoba za zapisničkim stolom tijekom utakmice i
pisanje zapisnika nakon utakmice;
- osigurati nazočnost dostatnog broja pripadnika redarske i zaštitarske službe koja će pravodobno spriječiti
izgrede gledateljstva i osigurati poštovanje zabrane pušenja u dvorani te podnijeti prijavu o javnom okupljanju
nadležnoj policijskoj postaju ili policijskoj upravi.
Domaćin mora omogućiti zagrijavanje igrača najkasnije 30 minuta prije početka utakmice.

Članak 50 b
Organizator utakmice, ovisno o razini natjecanja, očekivanom broju gledatelja, kapacitetu športskog
objekta te sigurnosnoj procjeni do koje je došao u suradnji s policijom, mora osigurati prisustvo redarske službe s
dovoljnim brojem redara.
Na međudržavnim utakmicama državne reprezentacije, međunarodnim klupskim natjecanjima i završnom
turniru hrvatskog kupa najmanje 50 % osoba koje obavljaju redarsku službu moraju biti zaposlenici organizatora
utakmice na poslovima redara ili zaposlenici trgovačkog društva koje obavlja djelatnost zaštitarske tvrtke.
Na utakmicama Premijer lige i I. HRL za žene najmanje 30 % osoba koje obavljaju redarsku službu
moraju biti zaposlenici organizatora utakmice na poslovima redara ili zaposlenici trgovačkog društva koje obavlja
djelatnost zaštitarske tvrtke.
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Na utakmicama I. HRL za muške, II. HRL za žene i muške te III. HRL za muške i žene, najmanje 15 %
osoba koje obavljaju redarsku službu moraju biti zaposlenici organizatora utakmice na poslovima redara ili
zaposlenici trgovačkog društva koje obavlja djelatnost zaštitarske tvrtke.

B) OBVEZE TIJEKOM UTAKMICE
Članak 51.
U prostoru određenom za službene osobe i za zapisničkim stolom, dopušteno je sjedenje:
- najavljivaču utakmice s razglasom koji mora biti odvojen najmanje jedan metar od zapisničkog stola;
najavljivač mora imati podatke o svakom sudioniku, a samo iznimno smije prići zapisničkom stolu, uz prethodno
nadzornikovo dopuštenje;
- službujućem liječniku koji je odvojen od zapisničkog stola. Mjesto službujućeg liječnika mora biti obilježeno.
Liječnik smije ući u igralište na poziv sudaca, a na nadzornikov poziv smije prići klupama za pričuvne igrače;
- nadzorniku, zapisničaru i mjeritelju vremena za zapisničkim stolom;
- pričuvnim igračima (najviše sedmorici) i članovima stručno-tehničkog stožera (najviše četvorici), koji sjede
na klupi za pričuvne igrače lijevo i desno od zapisničkog stola.

Članak 52.
Pet minuta prije početka utakmice suci pozivaju igrače da se postroje na mjestu s kojeg će ih izvesti na
igralište.

Članak 53.
Najavljivač predstavlja gledateljstvu sudionike utakmice:
- gostujuću ekipu - prvo kapetana, a zatim redom igrače prema brojevima u zapisniku utakmice,
trenera i ostale članove stručno-tehničkog stožera gostujuće ekipe s naznakom dužnosti koju obnašaju;
- domaću ekipu predstavlja na isti način kao i gostujuću;
- na kraju predstavlja suce, nadzornika, zapisničara i mjeritelja vremena te službujućeg liječnika.
U trenutku predstavljanja članovi stručno-tehničkih stožera i službene osobe obvezatno ustaju sa svojih
mjesta.

Članak 54.
Prije početka utakmice, a nakon predstavljanja ekipa, igrači se obvezno međusobno pozdravljaju. Obje ekipe,
dok su postrojene, moraju pozdraviti gledatelje.

Članak 55.
Po svršetku utakmice ekipe se postrojavaju na sredini terena i međusobno pozdravljaju, a zatim pozdravljaju
gledatelje.

Članak 56.
Kapetan ekipe mora odmah nakon utakmice pozdraviti suce i nadzornika.

Članak 57.
Dok utakmica traje nije dopušteno ustajanje s klupe, prilaženje zapisničkom stolu i prigovaranje te glasno
tumačenje utakmice s klupe za pričuvne igrače, kako od članova stručno-tehničkog stožera tako i od igrača.

Članak 58.
Suci, nadzornik, zapisničar i mjeritelj vremena moraju biti na igralištu 15 (petnaest) min prije početka
utakmice. Moraju se pripremiti za vođenje utakmice, pregledati sve sprave i uređaje na igralištu, provjeriti igralište i
rad semafora te obaviti ostale radnje propisane propozicijama natjecanja i Pravilima igre.
Ako službene osobe zakasne, na njihov se dolazak čeka najviše 30 (trideset) minuta.
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Članak 59.
Zapisnik utakmice mora biti napisan 15 (petnaest) min prije početka utakmice.

Članak 60.
Prije igranja završne utakmice Hrvatskog kupa te na turnirima i natjecanjima državnih reprezentacija, svira
se Hrvatska himna.

Članak 61.
Utakmica počinje točno u određeno vrijeme. Vrijeme početka utakmice određuje se prema satu sudaca.

Članak 62.
Na prvenstvenim-kup utakmicama, vrijeme čekanja suparničke ekipe iznosi 15 (petnaest) min. Nadzornik
ima pravo produžiti vrijeme čekanja ako to dopuštaju vremenske prilike, uvjeti korištenja igrališta i sl., ali ne duže od
30 (trideset) min od vremena određenog za početak utakmice.
Ako u roku od 30 min stigne obavijest da će jedna ekipa zakasniti, nadzornik ima pravo produžiti vrijeme
čekanje za jedan sat nakon vremena određenog za početak utakmice, ako odlukom povjerenika za natjecanje ili
Natjecateljskog povjerenstva HRS-a nije određen istodobni početak svih utakmica.
Ako ekipa zakasni zbog opravdanih razloga i više od predviđenog vremena, nadzornik će istražiti sve
mogućnosti da se utakmica odigra istog ili sljedećeg dana.
Zakašnjenje vlaka, autobusa, broda ili zrakoplova na redovitim linijama, i to samo ako navedena prometala
redovito stižu u mjesto igranja najkasnije tri sata prije početka utakmice, uzet će se kao opravdan razlog zakašnjenja.
Ako ekipa putuje vlastitim prometalima (autobusom, automobilima...) kao opravdani razlog zakašnjenja
prihvatit će se prekid prometa na njihovu putovanju duži od tri sata, dokumentiran od strane nadležne policijske
uprave.
Na turnirskim i dr. natjecanjima vrijeme čekanja se određuje Propozicijama natjecanja.

Članak 63.
Ako ekipa zbog nekog razloga odustane ili bude isključena iz natjecanja, brišu joj se ishodi postignuti tijekom
natjecanja ako je odigrala manje od polovine utakmica.
Ako je ekipa odigrala polovinu utakmica, sve će preostale utakmice biti registrirane s 10:0 u korist suparnika.

C) PRIVREMENI I TRAJNI PREKID UTAKMICE
Članak 64.
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 tvornog 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,
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- 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.
Ponovljena se utakmica igra prema odluci povjerenika za natjecanje ili tijela koje je odlučilo o ponavljanju
utakmice.
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.

D) ODGODA UTAKMICE
Članak 65.
Ako jedna ekipa daje jednog ili više igrača za seniorsku ili juniorsku reprezentaciju hrvatske, može zatražiti
odgodu utakmice.
Zahtjev se za odgodu utakmice podnosi 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 7 (sedam) dana.
Povjerenik za natjecanje mora u roku od 5 (pet) dana po prijemu zahtjeva donijeti svoju odluku.
Klubovima koji sudjeluju u službenim natjecanjima Europske rukometne federacije, prvenstvene utakmice
odgađa povjerenik za natjecanje.
Prvenstvena utakmica ne može biti odgođena ako je određeno da se sve utakmice jednog kola moraju igrati
istog dana s istodobnim početkom. Tada može biti odgođeno cijelo kolo.

E) ŽALBA NA UTAKMICU
Članak 66.
Na odigranu utakmicu klub ima pravo žalbe.
Žalbu najavljuje isključivo službeni klupski predstavnik, najkasnije 30 (trideset) min nakon svršetka utakmice
a prije zaključenja zapisnika. Najava žalbe mora biti ubilježena u zapisnik i ovjerena potpisom službenog predstavnika
kluba žalitelja.
U zapisniku moraju biti naznačeni navodi žalbe, o čemu svoje mišljenje izriču službene osobe na utakmici
(nadzornik, suci, zapisničar i mjeritelj vremena te službujući liječnik).
Događaj koji nije ubilježen u zapisnik pri najavi žalbe, a naknadno je naveden u obrazloženju žalbe, neće se
uzeti u obzir pri rješavanju žalbe.
Žalba zbog igrališta, sprava i uređaja, čiji su nedostaci vidljivi prije utakmice, mora se najaviti nadzorniku
prije početka utakmice. Žalba zbog igrališta, sprava i uređaja najavljena nakon utakmice neće se razmatrati.
Žalba zbog nepropisnog nastupa igrača, bez obzira na razlog, može se podnijeti najkasnije 48 (četrdeset
osam) sati nakon utakmice a mora biti najavljena u zapisniku.
Sve službene osobe (klupski predstavnici, nadzornik, suci, zapisničar i mjeritelj vremena te službujući liječnik)
moraju ostati na igralištu ili u športskom objektu sve do zaključenja zapisnika, najmanje 30 (trideset) min nakon
utakmice.
Zapisnik se smatra zaključenim ako su ga potpisali službeni klupski predstavnici, nadzornik, suci, zapisničar i
mjeritelj vremena te službujući liječnik. Jednom zaključeni zapisnik ne može se mijenjati ni u kojem roku.
Pisano obrazloženje žalbe klub žalitelj mora dostaviti povjereniku za natjecanje najkasnije 48 (četrdeset
osam) sati nakon utakmice. Pri ocjeni pravodobnosti podnošenja pisanog obrazloženja žalbe, uzima se u obzir
nadnevak poštanskog žiga.
Najavom žalbe žalitelj je obvezan uplatiti žalbenu pristojbu čiju svotu propisuju propozicije.

Članak 67.
glasniku.

Žalbe razmatra i o njima odlučuje povjerenik za natjecanje u prvom stupnju.
Odluka se o žalbi mora dostaviti žalitelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana od primitka žalbe, objavom u

Članak 68.
Na odluku povjerenika za natjecanje, klubovi sudionici mogu uložiti žalbu.
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Žalba se u pisanom obliku podnosi mjerodavnom tijelu drugog stupnja posredstvom
povjerenstva/povjerenika za natjecanje, zajedno s potvrdom o uplati novca na ime žalbene pristojbe.
Visina žalbene pristojbe na odluku u prvom stupnju jednaka je dvostrukoj svoti žalbene pristojbe u prvom
stupnju.
Mjerodavno je tijelo drugog stupnja za rješavanje žalbi:
- za I stupanj natjecanja - natjecateljska povjerenstva županijskih saveza, a
- za II, III i IV stupanj natjecanja - Natjecateljsko povjerenstvo HRS-a.

Članak 69.
Povjerenstvo/povjerenik za natjecanje mora u roku od 3 (tri) dana nakon primitka žalbe upotpuniti
cjelokupni spis i predati ga, sa svojim obrazloženjem, mjerodavnom tijelu drugog stupnja odlučivanja.
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.
Odluka je mjerodavnog tijela drugog stupnja neopoziva, na nju se ne može uložiti žalba.

F) OBNOVA POSTUPKA
Članak 70.
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 drukčije 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 71.
Obnovu postupka može zatražiti svaka zainteresirana strana.

Članak 72.
Obnova se postupka može 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 i
- od dana kad je dostavljena odluka mjerodavnog tijela drugog stupnja.
Po isteku 6 (šest) mjeseci ne može se zatražiti obnova postupka.

Članak 73.
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.
Visina je pristojbe za obnovu postupka jednaka dvostrukoj svoti žalbene pristojbe u drugom stupnju.

IX. KAZNENE ODREDBE
Članak 74.
Povjerenstvo/povjerenik za natjecanje, na osnovi zapisnika i izjava službenih osoba, registrirati će utakmicu
službenim rezultatom 10 : 0 u korist protivnika te oduzimanjem 1 (jednog) boda:
1. ako ekipa nije doputovala iz neopravdanih razloga;
2. ako igralište nije osposobljeno za igru domaćinovom krivnjom;
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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
natjecanja 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 (članak 67. ovog Propisnika);
8. ako ekipa ne ispuni uvjete iz propozicija natjecanja za koje je u Propozicijama izričito određeno
da će se zbog njihovog neispunjavanja utakmica registrirati službenim ishodom 10:0.
U primjerima iz prethodnog stavka ovog članka, protiv ekipe i odgovornih osoba pokreće se i stegovni
postupak prema odredbama Stegovnog propisnika HRS-a.

Članak 75.
Povjerenstvo/povjerenik za natjecanja mora, sukladno odredbama Stegovnog propisnika HRS-a, suspendirati
ekipu ili pojedinca protiv kojih je pokrenut stegovni postupak.

Članak 76.
Ekipa koja je suspendirana na osnovi prethodnog članka ovog Propisnika, gubi sve utakmice koje je u
vremenu trajanja suspenzije trebala odigrati prema kalendaru natjecanja službenim rezultatom 10 : 0.
Suspendirana ekipa ne može tijekom suspenzije igrati prvenstvene i kup utakmice o čemu se brine
povjerenstvo/povjerenik za natjecanje.
Suspenzija se izriče odlukom mjerodavnog tijela, a primjenjuje se od trenutka uručenja pisanog otpravka
ekipi ili pojedincu.

Članak 77.
Ako se ekipa Prve hrvatske rukometne lige povuče iz već započetog natjecanja, slijedeće natjecateljske
godine automatski prelazi u II. stupanj natjecanja.
Ekipe svih ostalih liga koje se povuku iz već započetog natjecanja, slijedeće natjecateljske godine automatski
prelaze u najniži stupanj natjecanja.

Članak 78.
Zbog opomene (žuti karton) ili diskvalifikacije (crveni karton) izrečene službenoj osobi, klub će biti novčano
kažnjen; u ponovljenom slučaju se novčana kazna klubu uvećava.
Visina novčanih kazni i način uvećavanja, propisana je Propozicijama natjecanja.
Klubovi I, II hrvatskih liga, uplaćuju punu svotu novčane kazne na žiro-račun HRS-a, u roku od 8 (osam)
dana po objavi kazne u glasniku.
Novac uplaćen na ime novčanih kazna koristi se za unapređenje rada s igračima mlađih uzrasta.

X. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 79.
Propozicijama za prvi stupanj natjecanja mogu se ublažiti uvjeti iz Propisnika o ustroju natjecanja koji se
odnose na priređivanje i odigravanje utakmica, pod uvjetom da to osnaži Natjecateljsko povjerenstvo HRS-a.

Članak 80.
Ni jednim se propozicijama natjecanja ne može se propisati djelokrug nekog tijela izvan HRS-a za rješavanje
zahtjeva za zaštitu zakonitosti.
O zahtjevu za zaštitu zakonitosti sudionika natjecanja odlučuje Upravni odbor HRS-a.
Podnositelj zahtjeva snosi troškove postupka. Zahtjev ne zadržava izvršenje odluke, izuzev kad bi se njezinim
izvršenjem mogla prouzročiti nenadoknadiva šteta.
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Članak 81.
Za sve što nije propisano ovim propisnikom subsidijarno će se primjenjivati odredbe Zakona o
sprečavanju nereda na športskim natjecanjima kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju
nereda na športskim natjecanjima.

Članak 82.
Promjene i dopune ovog Propisnika vrše se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.
Propisnik je donesen na sjednici Skupštine HRS-a 28. kolovoza 1997. godine.

Članak 83.
Izmjene i dopune ovog Propisnika su donesene na sjednici Skupštine HRS-a 27. studenog 2009.g. i stupaju
na snagu danom usvajanja.
U Zagrebu, 27. studenog 2009.

Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza
Sandi Šola, v.r.
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