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Propozicije natjecanja
za natjecateljsku godinu 2016./2017.

RUKOMET

Zagreb, ožujak 2017. godine

Članak 1.
Natjecanje se održava u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Članak 2.
Kod muškaraca, prijavljene ekipe biti će svrstane u četiri skupine.
Prve dvije ekipe iz svake skupine nastavljaju natjecanje
((A1 - B2:C2 – D1) : (A2 - B1:C1 - D2))

u četvrtini

finala.

Kod žena, prijavljene ekipe biti će svrstane u dvije skupine.
Prve četiri ekipe iz svake skupine nastavljaju natjecanje u četvrtini finala.
((A1 – B4:A3 – B2) : (A2 – B3:A4 –B1))
Prijavljene ekipe za muškarce:











Agronomski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet elektrotehnike i
računarstva
Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije
Fakultet prometnih znanosti
Fakultet političkih znanosti
Fakultet strojarstva i
brodogradnje
Građevinski fakultet
Hrvatsko vojno učilište „dr.
Franjo Tuđman“
Kineziološki fakultet 1












Kineziološki fakultet 2
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Prirodoslovno-matematički
fakultet
Rudarsko-geološko-naftni
fakultet
Stomatološki fakultet
Šumarski fakultet
Tehničko veleučilište Zagreb
Veleučilište VERN
Zdravstveno veleučilište
Zagreb

Prijavljene ekipe za žene:







Agronomski fakultet
Edukacijsko-rehabilitacijski
fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije
Građevinski fakultet
Hrvatsko vojno učilište








Kineziološki fakultet
Medicinski fakultet
Pravni fakultet
Prehrambeno-biotehnološki
fakultet
Stomatološki fakultet
Zdravstveno veleučilište
Zagreb

Članak 3.
Natjecanje se održava po jednostrukom bod-sustavu, a završnica po kup-sustavu.

Članak 4.
Za pobjedu se dobiva 2 boda, za neriješen susret 1 bod, za poraz 0 bodova, a za
neodigran ili nedovršen susret sankcioniranoj momčadi(ma) oduzima se 1 bod.

Članak 5.
Redoslijed na ljestvici određuje se ovim redom po važnosti:
• broj osvojenih bodova,
• broj osvojenih bodova u međusobnim susretima,
• ukupna gol razlika,
• broj ukupno danih golova,
• gol razlika u međusobnim susretima,
• broj danih golova u međusobnim susretima,
• ždrijeb.

Članak 6.
Konačni redoslijed ekipa (od 9. do posljednjeg mjesta kod muškaraca i 9. do
posljednjeg mjesta kod žena) odredit će se ovim redom po važnosti:
• mjesto u skupini,
• broj bodova,
• gol razlika,
• više postignutih golova,
• manji broj crvenih kartona,
• manji broj isključenja,
• ždrijeb.
U kalkulaciji redoslijeda ekipa isključuju se rezultati posljednjih ekipa u skupini u slučaju
da sve skupine nemaju isti broj ekipa.

Konačni redoslijed ekipa (od 5. do 8. mjesta kod muškaraca i 5. do 8. mjesta kod žena)
odredit će se ovim redom po važnosti:
• gol razlika,
• više postignutih golova,
• gol razlika u skupini,
• više postignutih golova u skupini,
• više postignutih golova nakon izvođenja sedmeraca,
• manji broj crvenih kartona,
• manji broj isključenja,
• ždrijeb.
U kalkulaciji redoslijeda ekipa isključuju se rezultati posljednjih ekipa u skupini u slučaju
da sve skupine nemaju isti broj ekipa.

Članak 7.
Utakmice se igraju 2 x 20 minuta.
Finale se igra 2 x 30 minuta.
U slučaju neriješenog rezultata u završnici, izvode se sedmerci.
Sedmerci se izvode najprije naizmjenično po pet (različiti izvođači) u seriji.
Ukoliko je i nakon pet izvedenih sedmeraca sa svake strane rezultat i dalje izjednačen,
nastavlja se s izvođenjem sedmeraca s time da je redoslijed izvođenja ekipa obrnut.
Svaka ekipa mora opet odrediti po pet izvođača (mogu svi ili samo poneki igrači iz prve
serije), a pobjednik se dobiva ako nakon jednakog broja izvedenih sedmeraca u drugoj i
svim slijedećim serijama jedna od ekipa ima prednost.
Princip nominiranja po pet igrača primjenjuje se do konačne odluke.

Članak 8.
Ekipa može započeti utakmicu s najmanje 6 igrača, 5 igrača + golman.

Članak 9.
Voditelj natjecanja će na osnovi utvrđenog činjeničnog stanja i/ili zapisnika utakmice i
izjave službenih osoba registrirati utakmicu službenim ishodom 10:0 u korist jedne od

ekipa:
 ako se ekipa nije pojavila iz neopravdanih razloga,
 ako ekipa odbije igrati iz neopravdanih razloga,
 ako ekipa nastupa s igračem koji ne ispunjava uvjet za nastup,
 ako ekipa preda utakmicu
 ako ekipa napusti igralište ili odbije nastaviti započetu utakmicu
Osim gubitka službenim ishodom 10:0, ekipi se oduzima 1 (jedan) bod.

Članak 10.
Svaka ekipa u jednom poluvremenu može koristiti 1 time-out u trajanju od 1 minute.
Stanka u poluvremenu traje 5 minuta.

Članak 11.
Automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice nastalu zbog izravnog crvenog
kartona, igrač izdržava na prvoj slijedećoj utakmici.

Članak 12.
Ekipa može zatražiti odgodu utakmice samo iz opravdanih razloga i uz najavu voditelju
natjecanja.
Uvjeti za odgodu utakmice su slijedeći:
• suglasnost i dogovor protivničke ekipe,
• ekipa koja traži odgodu mora osigurati dvoranu i takse (suci, voditelj natjecanja,
zapisničar i mjeritelj vremena) za odgođenu utakmicu,
• odgođena utakmica mora se odigrati prije narednog kola.
Članak 13.
Svaka visokoškolska ekipa može nastupiti sa jednim igračem iz visokoškolske ustanove
koja nema ekipu u rukometu prijavljenu za natjecanje.

Članak 13.
Ekipi je dozvoljeno prijaviti najviše 2 (dvije) službene osobe za utakmicu. Od toga jedna
službena osoba mora biti trener. Druga službena osoba može predstavljati ekipu
(službeni predstavnik). Službene osobe ne mogu biti zamijenjene tijekom utakmice .

Utakmica se ne može početi ukoliko ekipa nema prijavljena trenera kao službenu osobu.

Članak 14.
Liste sudaca za Sveučilišnu ligu usvaja voditelj natjecanja, na prijedlog Udruge hrvatskih
rukometnih sudaca HRS-a.

Članak 15.
Utakmice se moraju igrati prema rasporedu te početi točno na vrijeme.
Vrijeme čekanja je 5 (pet) minuta.

Voditelji natjecanja:
Nediljko Jerković i Tomislav Mužina

