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I. UVOD  
Savez školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Savez ŠSD PGŽ), 
pozivom na Propisnik Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske za školsku 
godinu 2014./2015.– HŠŠS, rujan 2014. godine (dalje u tekstu: Propisnik Državnog prvenstva) organizira 
i provodi Županijsko prvenstvo školskih sportskih društava (ŠSD) u rukometu. 
  
POKROVITELJ: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Primorsko-goranske županije 
ORGANIZATOR: Izvršni odbor Saveza ŠSD PGŽ 
Provoditelj: Gerhard Lempl, predsjednik Saveza ŠSD PGŽ 
Koordinator: Gerhard Lempl, predsjednik Saveza ŠSD PGŽ 
Povjerenik: Darko Tomović, vanjski suradnik Saveza ŠSD PGŽ 
Administrator: Davor Hinić, poslovni tajnik Saveza ŠSD PGŽ 
  
VAŽNE OBVEZUJUĆE ODREDBE IZ PROPISNIKA 

Pravo nastupa:  Za ŠSD mogu nastupiti samo učenice koji imaju status redovno upisane 
učenice škole. 

 Pravo natjecanja imaju učenice sa statusom redovno upisane učenice škole 
koje se nalaze na popisu u Prijavnom listu ovjerenom od ravnatelja škole i 
liječnika. Prijavni list mora se dostaviti Administratoru najkasnije 10 dana prije 
početka natjecanja. Učenica koja se ne nalazi na popisu u Prijavnom listu 
nema pravo nastupa na natjecanju. 

 Identifikacija učenika obavlja se na samom natjecanju predočenjem važećih 
iskaznica izdanim od strane HŠSS ili važećih, ovjerenih i pravilno ispunjenih 
Zahtjeva za izdavanjem iskaznice ne starijih od 30 dana. Učenik bez 
predočenja navedenog identifikacijskog dokumenata ne može ni pod kojim 
uvjetima imati pravo nastupa na natjecanju. 

 Svaka učenica je dužna sa sobom imati zdravstvenu iskaznicu. 

 Organizator će najkasnije 5 dana prije početka natjecanja škole obavijestiti o 
terminu održavanja natjecanja. 

  

Natjecanje:  Sve članice momčadi ŠSD moraju na natjecanju imati iste dresove (majice i 
hlačice) s vidljivo označenim brojevima. 

 Sve momčadi ŠSD moraju na natjecanju imati svoje lopte za zagrijavanje. 

  

Odluke i žalbe:  Voditelj momčadi može uložiti pisani prigovor Povjereniku, koji donosi odluku u 
1. stupnju. Pisani prigovor se podnosi putem Administratora. 

 Na odluku Povjerenika, Voditelj momčadi može uložiti pisanu i obrazloženu 
žalbu Natjecateljskom povjerenstvu kojeg imenuje Provoditelj. Odluka 
Natjecateljskog povjerenstva je konačna. 

 Ako se neko sporno pitanje ne može nedvojbeno riješiti Propisnikom Državnog 
prvenstva primijeniti će se propisi matičnog nacionalnog sportskog saveza 
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II. NATJECANJE  ŠSD SREDNJIH ŠKOLA – DJEVOJKE 
 
 
 

1. SUSTAV  NATJECANJA 
 

Županijsko prvenstvo ŠSD srednjih škola za područje Primorsko-goranske županije održati će se 
sukladno prijavama u pravilu prema načelu teritorijalne pripadnosti osnovnih škola. 

Tri prvoplasirane momčadi sa Gradskog prvenstva Grada Rijeke stječu pravo nastupa u Završnici 
Županijskog prvenstva. 

Na Završnici Županijskog prvenstva dvije prvoplasirane momčadi sa Gradskog prvenstva Grada 
Rijeke i dvije prvoplasirane momčadi sa ostalog područja Županije igrati će po Kup sustavu polufinalne i 
finalne utakmice. Pobjednici iz polufinalnih utakmica igrati će utakmicu za 1. i 2. mjesto dok će poraženi iz 
polufinalnih utakmica igrati utakmicu za 3. i 4. mjesto.     

Županijsko prvenstvo će se provoditi prema Propisniku Državnog prvenstva i Pravilniku o natjecanju 
Hrvatskog rukometnog saveza.  
 
 
 

2. IZVOD IZ PROPISNIKA I PROPOZICIJA NATJECANJA 
 

Bitni izvodi iz Propisnika i Propozicija natjecanja jesu: 
- Natjecanje se održava po ovim pravilima  i po pravilima Hrvatskog rukometnog saveza. 
- Momčad se sastoji od najviše 14 igračica i jednog voditelja-trenera. 
- Utakmica može početi ako svaka momčad ima u polju po 6 (šest) igračica i vratara. 
- U skupini momčad za pobjedu dobiva 2 (dva) boda, za neriješeno 1 (jedan) bod, a za poraz ne dobiva 

bodove. U utakmicama za konačni poredak, koje se igraju po kup sustavu, u slučaju neriješenog 
rezultata  izvode se sedmerci i to naizmjenično po pet (5) igračica svake momčadi. Ne dobije li se i tada 
pobjednik, izvode se sedmerci dok se ne dobije pobjednik. 

- Sedmerce ne smiju izvoditi igračice koje su isključene iz igre. 
- Zbog prekršaja igračica dobiva žuti karton. Ponovljeni prekršaji iste igračice mogu se kazniti 

isključenjem od 1 minute. Igračica koji je treći puta isključen na 1 minutu dobiva crveni karton, napušta 
igru i klupu za rezervne igračice. Nakon isteka 1 minute igračicu s crvenim kartonom može zamijeniti 
druga igračica.  

- U slučaju izravnog crvenog kartona (teški prekršaji, nešportsko ponašanje ili napad na suca) igračica 
napušta teren i klupu za rezervne igračice. Taj se igrač prijavljuje Komisiji Državnog prvenstva koja 
provodi daljnji postupak (donosi Odluku o kažnjavanju tog igračice automatski zabranom nastupa u 
prvoj sljedećoj utakmici i eventualnim daljnjim sankcijama). Umjesto isključene igračice nakon 1 minute 
ulazi zamjenska igračica s klupe. 

- Vrijeme jedne utakmice iznosi 2 x 15 minuta  s odmorom od 5 minuta. 
- U natjecanju srednjih škola djevojke igraju s loptom broj „2“. 
- Broj izmjena u tijeku utakmice nije ograničen. 
- U svakom poluvremenu momčad ima pravo na jedan time-out u trajanju od 1 (jedne) minute, a može ga 

tražiti voditelj-trener ili kapetan momčadi. U tijeku time-outa sat za mjerenje vremena se zaustavlja. 
 
 
 
 

3. POPIS PRIJAVLJENIH SUDIONIKA (po skupinama/grupama) 
 

Za Županijsko prvenstvo prijavljeno je ukupno 2 momčadi koje su razvrstane u grupu A i to kako slijedi: 

 

 Grupa: A 
 

RB 
ŠKOLSKO 

SPORTSKO DRUŠTVO MJESTO SREDNJA ŠKOLA NAT. BROJ GRUPA 

1. KAMENJAK Crikvenica Dr. Antuna Barca  A 

2. TURIST Opatija Hotelijersko-turistička škola  A 

 
================================================================== 
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4. RASPORED I KALENDAR NATJECANJA 
 

1. RAZIGRAVANJE (I. STUPANJ  NATJECANJA) 
 

Napomena: Na završnicu Županijskog prvenstva (II. stupanj natjecanja) pravo nastupa stječu dvije 
prvoplasirane  momčadi iz razigravanja.  

 

Broj 
utak. 

Grupa Kolo 
UTAKMICA 

(Domaćin : Gost) 
REZULTAT DATUM 

VRIJEME 
(početak) 

MJESTO 
IGRANJA 

01 A I KAMENJAK TURIST 17 : 16 17.03.15. 14:00 
Opatija – Sp. dv. 
Marino Cvetković 

 
 
 

================================================================== 
 

2. ZAVRŠNICA ŽUPANIJSKOG PRVENSTVA (II. STUPANJ  NATJECANJA) 
 

Broj 
utak. 

Grupa Kolo 
UTAKMICA 

(Domaćin : Gost) 
REZULTAT DATUM 

VRIJEME 
(sati) 

MJESTO 
IGRANJA 

02 
Polufinale 

KAMENJAK DOMINIK SAVIO 13 : 14 

25.03.15. 

13:00 

SRC 3. MAJ, 
Pulska 3, 

Rijeka 

03 GIM. RIJEKA TURIST 16 : 11 13:40 

04 
Finale za 

3. i 4. mjesto 
KAMENJAK  TURIST 18 : 15 14:20 

05 
Finale za 

1. i 2. mjesto 
DOM.SAVIO GIM. RIJEKA 32 : 33 15:00 

 
 
 
 
 
 
 

================================================================== 
 
5.  DRUGE AKTUALNE INFORMACIJE 
 

 Povjerenik zadržava pravo promjene termina i mjesta održavanja utakmice ukoliko vlasnici 
sportskog objekta izmjene ili ne odobre prethodno navedeni termin održavanja utakmice.  

 Na Poluzavršnicu Državnog prvenstva – Skupina Zapad pravo nastupa stječe prvoplasirana 
momčadi sa Županijskog prvenstva Primorsko-goranske županije. 

 

 
 
 
 

 


