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Poštovani klubovi,
Povjerenstvo za natjecanje Hrvatskog rukometnog saveza u suradnji s Udrugom hrvatskih
rukometnih sudaca donosi sljedeće odluke sukladno nastalim izmjenama Pravila rukometne
igre koja su na snazi od 1. srpanj 2022. godine.
Igralište se prostorom za počletno bacanje
U svim rukometnim natjecanjima, uključujući SVE lige, igralište s prostorom za početno
bacanje. (Pravila rukometne igre, Pravilo 1, slika 1b). Svi klubovi dužni su u svojim
dvoranama osigurati krug promjera 4 metra iz kojeg je dozvoljeno izvođenje početnog
bacanja. Ukoliko to ne učine utakmica se neće odigrati. Slika igrališta je u prilogu ovog
dokumenta.
Lopta
Iako je od 1. srpnja 2022. regulirano korištenje lopte bez ljepila, Hrvatski rukometni savez
prateći odluku Europskog rukometnog saveza neće u natjecateljskoj sezoni 2022/23 koristiti
lopte bez ljepila. Na tragu toga lopta za prvenstvene utakmice koristiti će se kao i do sada
(dozvoljeno korištenje ljepila).
Broj igrača 14 na 16
Pravilima rukometne igre definirano je da u zapisniku utakmice bude prijavljeno maksimalno
14 igrača. Imajući u vidu da nacionalni savezi mogu izmijeniti Pravilo 4:1 temeljem takve
odluke, Hrvatski rukometni savez proširuje broj na 16 igrača. Maksimalni broj prijavljenih
igrača u zapisniku je 16.
Pasivna igra – smanjenje broja dodavanja sa 6 na 4
Sukladno izmjenama Pravila rukometne igre (Pravilo 7:12) broj dodavanja nakon podignutog
znaka za pasivnu igru, umjesto 6 je 4.
Pogodak vratara u glavu
Novim tumačenjima Pravila rukometne igre (Pravilo 8:8, Napomena) kada igrač, neometan i
slobodan u jasnoj prigodi pogodi loptom vratara u glavu.
Situacije prilikom izvođenja sedmerca i pogađanja vratara u glavu ostaju ne promijenjene.

Udruga hrvatskih rukometnih sudaca će putem svojih zborova sudaca nakon održanog
centralnog seminara krajem kolovoza svim zainteresiranim klubovima u svojim županijama
održati predavanje na temu „Izmjena pravila rukometne igre“.
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