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ČLANOVIMA
UHRS-a

PREDMET: Početak prvenstva
Poštovani članovi,
Nakon nešto više od šest mjeseci došlo je vrijeme da se vratimo na rukometne terene i nastavimo s
obnašanjima naših dužnosti. Iako u ovu novu sezonu krećemo u nekakvim drugačijim okolnostima
nekim drugačijim pravilima ponašanja sa velikim nestrpljenjem očekujemo nastavak sezone. S
obzirom da smo zbog već poznatih okolnosti otkazali naše redovne ljetne seminare a sve u cilju
zaštite svih nas ovim putem želimo vas upoznati sa nekim odreñenim stvarima prije početka samo
natjecanja.
Hrvatski rukometni savez objavio je nove Propozicije natjecanja za natjecateljsku sezonu 2020/21
koje su znatno izmijenjene u odnosu na Propozicije natjecanje prethodnih. Godinama smo
usmjeravali da delegati u većini slučajeva moraju biti upoznati sa Propozicijama natjecanja, zbog
navedenih izmjena u sezoni 2020/21 ovu obvezujemo
obvezujemo sve sudce da su dužni pročitati i proučiti iste
kako ne bi došlo do odreñenih iznenañenja koja se prvenstveno odnosne na natjecanja mlañih dobnih
skupina.
Osim novih Propozicija natjecanja Hrvatski rukometni savez krenuo je u postepenu digitalizaciju
cjelokupnog sustava natjecanja te ćemo naše članove obavijestiti, kada Hrvatski rukometni savez o
tome obavijestiti UHRS, koje su naše obaveze prije, za vrijeme i po završetku utakmice.
Strukovno povjerenstvo će tijekom tjedna u kojem se nalazimo organizirati Zoom video konferenciju
na kojoj su obavezni sudjelovati svi nadzornici liga koje započinju sa svojim natjecanjem
26/27.09.2020.. O terminu i načinu korištenja Zoom video konferencije biti će te obavješteni putem
26/27.09.2020
službene stranice UHRS-a. Termin održavanja video konferencijskog sastanka ovisiti će i o dobivenim
informacijama od strane Hrvatskog rukometnog saveza vezano za provoñenje natjecanja.
Molimo da do daljnjeg svakodnevno pratite obavijesti na stranici www.uhrs.hr.
Ukoliko imate odreñenih pitanja ili postoje nejasnoće molimo vas da nam pošaljete e-mail na
strukovno@uhrs.hr .

Osijek, 21.09.2020.
Boris Milošević, v.r.
predsjednik SP
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