
 

XV. MLAĐI UZRASTI - ŽENE 
 

 

Članak 108. 

(1) Propozicijama mlađih uzrasta za žene određuju se sustavi natjecanja u natjecanjima: 

- 1.hrvatska rukometna liga U16 za žene (1.HRL U16-Ž) igračice rođene 2006./2007. 

- 1.hrvatska rukometna liga U14 - žene (1.HRL U14-Ž) igračice rođene 2008./2009. 

- 1.hrvatska rukometna liga liga U12 - žene (1.HRL U12-Ž) igračice rođene 2010./2011. 

- 1.hrvatska rukometna liga liga U10- žene (1.HRL U10-Ž) igračice rođene 2012./2013. 

- 1.hrvatska rukometna liga liga U8 -  žene (1.HRL U8-Ž) – mini rukomet igračice rođene 2014 i 

mlađe  

 

Članak 109. 

(1) Ovim propozicijama se određuju: 

- broj ekipa, sustave natjecanja i uvjete za organizaciju utakmica  

- broj ekipa koje su se kvalificirale na Završnice te sustave natjecanja na Završnicama, 

- naknadno pozivanje ekipa na Završnice   

te sve ostale obveze,  dužnosti i prava  koje se odnose na natjecanja mlađih uzrasta za žene 

u natjecateljskoj godini 2022./2023. 

 
 Članak 110. 

(1) Voditelje natjecanja imenuje UO HRS-a, a njihove dužnosti i obveze su: 

 - obaviti sve pripreme za natjecateljsko razdoblje 

 - neposredno upravljati natjecanjem na osnovi Propozicija i Propisnika HRS-a 

 - objavljivati raspored službenih osoba određenih od Povjerenstva ili Povjerenika za određivanje 

službenih osoba u natjecanju 

 - registrirati odigranu utakmicu najkasnije 24 (dvadeset i četiri sata) sata nakon odigravanja  

 - u rokovima propisanim Propozicijama određenog stupnja natjecanja, izdavati službeni glasnik 

kao glasilo natjecanja koje isti vodi 

 - pratiti tijek izvršenja financijskih obveza klubova (kotizacije, kazne itd.) na temelju izvještaja 

financijske službe HRS-a te poduzima sve potrebne radnje u svrhu naplate  tog istog potraživanja.  

 - po zahtjevu Povjerenika dužan je predati financijski izvještaj o financijskim obvezama klubova 

 - može uputiti zahtjev Povjereniku za ublažavanje općih uvjeta natjecanja za prvi stupanj 

natjecanja ili pojedini uzrast.  

Članak 111. 

(1) Natjecanja u ligama HRS-a za mlađe uzraste žene se organiziraju u dva dijela:  

- po regijama  

- Završnica određene lige. 

 



Članak 112. 

(1)  Za natjecanje u svakoj regiji može se prijaviti HRS-u putem IS HRS-a neograničen broj ekipa 

najkasnije 90 dana prije početka natjecanja 

(2) Ukoliko se prijavi više od 20 ekipa po regiji, natjecanje u jednoj regiji se može podijeliti u dvije lige 

tako da se smanje troškovi natjecanja za ekipe iz navedene regije. Broj ekipa koji sudjeluje na 

Završnici ostaje isti ukoliko se regija podijeli u jednu ili više liga. 

(3) Natjecanja se igraju, liga sistem u “parovima“ s time da se igra jednokružno u svakoj ligi.  

(4) Ukoliko se prijavi manje od 6 ekipa u regiji, natjecanje se organizira odigravanjem pojedinačnih 

utakmica, liga sistemom putem kola 

(5) Svaka ekipa treba voditelju natjecanja prijaviti (90 dana prije početka natjecanja) sa kojom ekipom 

želi biti u paru zbog zajedničke organizacije putovanja i turnira. Ukoliko ekipe ne pošalje navedenu 

prijavu, voditelj natjecanja će samostalno odrediti parove sukladno teritorijalnoj pripadnosti, 

ukoliko je to moguće. 

 

Članak 113. 

(1) U regiji mogu nastupiti i dvije ekipe istog kluba ukoliko se svi predstavnici navedene regije slože 

sa time. Igračice iz istog kluba ne mogu igrati za obje ekipe već samo u jednoj ekipi do kraja 

natjecanja u regiji. Najkasnije 30 dana prije početka natjecanja ekipe su dužne voditelju natjecanja 

poslati popise igračice koje će nastupati za ekipu 1 i ekipu 2.  

(2) Rezultati ekipe 2 ne upisuju se u službenu tablicu regije jer navedena ekipa igra van konkurencije. 

Na Završnicu može ići samo  ekipa1, ukoliko se na istu kvalificira. U tom slučaju na Završnici za 

navedenu ekipu1 mogu igrati igračice koje su u regiji nastupale za ekipu2. 

 

 

Članak 114. 

(1) Nakon objave rasporeda natjecanja po regijama, ekipe su dužne u roku 7 dana prijaviti 

neograničen broj domaćinstva krugova-turnira. Domaćin kola određuje se ždrijebanjem koje će se 

održati najkasnije 14 dana prije početka 1. kola lige u prostorijama HRS-a. Svaka ekipa u 

kolu/turniru dobiva svoj broj sukladno rasporedu utakmica u tablici te se izvlače brojevi na osnovi 

kojih se odlučuje domaćin kola te eventualno njegova zamjena. U ždrijebanju sudjeluju voditeljica 

natjecanja, povjerenik za natjecanja HRS-a te  tri predstavnika klubova koji se prvi prijave.     

(2) Domaćin kruga turnira treba osigurati minimalno 1 službenu Molten loptu adekvatne veličine 

ukoliko se igra pojedinačan utakmica ili minimalno 2 službene Molten lopte ukoliko se igra više o 

dvije  utakmice te snosi sve troškove organizacije turnira: termina u sportskom objektu te 

službenih osoba HRS-a, licencirane medicinske osobe, mjeritelja vremena i zapisničara. Također 

domaćin kola je dužan osigurati nagrade za najkorisnije igračice (2 igračice) na utakmici.   

(3) Pojedinačne utakmice između ekipa koje su u paru, moraju se odigrati u prvom kolu natjecanja. 

(4) Sve utakmice mlađih uzrasta žene igraju se nedjeljom sukladno kalendaru natjecanja. Iznimno 

ukoliko voditelj natjecanja odobri te uz suglasnost ekipa sudionika, može se igrati i neki drugi dan 

u tjednu. Prva utakmica na turniru može započeti najranije od 11:00 sati. Iznimno uz suglasnost 

voditelja natjecanja i ekipa sudionika utakmica može započeti i prije 11:00 sati.   

(5) Na sastanku svih ekipa 90 dana prije početka natjecanja, svi predstavnici u određenoj regiji 

trebaju se složiti sa rasporedom natjecanja po regijama 

(6) Regije su određene sukladno članku 13. Propisnika o ustroju natjecanja.     

 

 



Članak 115. 

(1) Sve ekipe dužne su 3 dana nakon odigrane zadnje utakmice u ligi i izborenog plasmana na 

Završnicu, potvrditi ili otkazati voditelju natjecanja svoj dolazak na Završnicu na e-mail voditelja 

natjecanja   

(2) Sve ekipe dužne su 15 dana prije početka Završnice poslati ispunjen obrazac „Popis igračica i sl. 

osoba“ koje će nastupati na Završnici te prijaviti boje i brojeve na dresovima . 

(3) Sve igračice dužne su tijekom igranja u regionalnoj ligi i na Završnici imati isti broj otisnut na dresu  

(4) Grupe na Završnici određuju se na osnovu postignutog plasmana iz regionalnih liga , a voditelj 

natjecanja treba voditi računa da ekipe iz iste regije budu razvrstane u različite grupe, ukoliko je to 

moguće. Sukladno tome prvaci regija moraju biti nositelji grupa na Završnici, ukoliko se Završnici 

ekipe natječu u tri grupe. Drugoplasirane kipe iz regija ne smiju biti u istoj grupi sa prvakom svoje 

regije. Drugoplasirani klub sa najviše osvojenih bodova može biti i nositelj grupe ukoliko je na 

Završnici više od tri grupe. 

(5) Ukoliko neka od ekipa otkaže svoj nastup na Završnici, pozvati će se slijedeća poredana ekipa po 

ostvarenim rezultatima iz iste regije. Ukoliko i ta ekipa otkaže sudjelovanje na Završnici, voditelj 

natjecanja poziva ekipu iz preostalih regije koje su ostvarile najveći broj bodova. Ukoliko se nitko 

niti tada ne odazove pozivu, onda voditelj poziva ekipu koja je prva pokazala interes za dolazak na 

Završnicu, a odigrala je sve utakmice u navedenom natjecanju. 

(6) Ukoliko klub koji se kvalificirao na Završnicu nakon potvrde dolaska ipak odustane od Završnice, 

protiv njega biti će pokrenut Stegovni postupak sukladno odredbama Stegovnog propisnika.  

(7) Prilikom određivanja rasporeda prvog dana Završnice, voditelj natjecanja treba voditi računa o 

ekipama koje stižu iz udaljenih gradova, te ukoliko je moguće da igraju utakmicu u što kasnijem 

terminu prvog dana natjecanja. 

 

 

Članak 116. 

(1) Natjecanja za uzraste: 1.HRL U16-Ž, 1.HRL U14-Ž i 1.HRL U12-Ž organiziraju se u tri regije koje 

su sačinjene od sljedećih županija: 

REGIJA 1: Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska,  Šibensko-kninska i  Zadarska. 

REGIJA 2: Bjelovarsko-bilogorska,  Brodsko-posavska,  Koprivničko-križevačka,  Međimurska,  

Osječko-baranjska,  Požeško-slavonska,  Varaždinska,  Virovitičko-podravska i  Vukovarsko-

srijemska.  

REGIJA 3: Grad Zagreb,  Istarska,  Karlovačka,  Krapinsko-zagorska,  Ličko-senjska,  Primorsko-

goranska,  Sisačko-moslavačka i Zagrebačka. 

(2) Natjecanja za uzrast 1.HRL U10-Ž organiziraju se u pet regija koje su sačinjene od sljedećih 

županija: 

REGIJA 1: Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska,  Šibensko-kninska i  Zadarska. 

REGIJA 2: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska,  Požeško-slavonska i  Vukovarsko-srijemska 

REGIJA 3: Bjelovarsko-bilogorska,  Koprivničko-križevačka,  Međimurska,  Varaždinska i  Virovitičko-

podravska  

REGIJA 4: Grad Zagreb,  Krapinsko-zagorska,  Sisačko-moslavačka i Zagrebačka 

REGIJA 5: Istarska,  Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Karlovačka,   



(3) Natjecanja za uzrast 1.HRL U8-Ž organiziraju na temelju regionalnih liga u organizaciji županijskih 

rukometnih saveza (međužupanijske/regionalne lige na područjima županija koje nemaju dostatan 

broj klubova).  

(4) Povjerenik za natjecanje HRS-a može, zbog racionalizacije troškova, donijeti odluku o razdiobi 

natjecanja u pojedinoj regiji na manje cjeline. Ovisno o tako dobivenom broju ekipa, prilagoditi će 

se sustavi i kalendar natjecanja te broj ekipa koje će se kvalificirati na završnicu iz pojedine regije. 
 

Članak 117. 

(1) U natjecanju 1. hrvatske rukometne liga U16 – žene (1.HRL U16-Ž) za igračice rođene 
2006./2007. igra se u tri regije, jednokružno:  
-  Na Završnici sudjeluje ukupno 12 ekipa, tj. po 4 najbolje poredane ekipe iz svake    

regije. 

-  Na Završnici se igra u 2 grupe po 6 ekipa, prve dvije poredane ekipe u grupama 

 unakrsno igraju polufinala (A1-B2 / B1-A2). Pobjednici polufinalnih utakmica igraju za 

 1-2. mjesto, a poraženi za 3-4. mjesto na Završnici. 

-  U grupi 3 i 4 poredane (A3-B4 / B3-A4) ekipe igraju unakrsno te pobjednici igraju za 

 5.- 6. mjesto, a poraženi za 7.-8. mjesto. Ostale poredane ekipe u grupama A i B na 

 5. i 6. mjestu igraju za poredak od 8-12 mjesta bez razigravanja, sukladno poretku u 

 grupi (A5-B5 i A6-B6).   

-  U utakmicama za poredak, ukoliko je završni rezultat neriješen pristupa se izvođenju 

pet (5) sedmeraca sukladno članku 44. ovih propozicija. 

-  U ligi se igra 2x25 minuta, odmor 5 minuta, 

-             Utakmice se igraju službenom kožnom loptom HRS-a Molten vel.2 

-  Na Završnici se igra u sportskoj dvorani, 2x20 minuta, odmor 5 minuta, na dva 

 rukometna igrališta ili u dvije (2) sportske dvorane.Svaka ekipa ima pravo na tri ekipna 

time-out-a sukladno pravilima igre. Tijekom takmica regionalne lige ekipni time out 

traje 1 minutu, a tijekom Završnice 30 sekundi. 

-  Isključenje igračice je 2 minute.   

 

Članak 118. 

(1) U natjecanju 1.hrvatske rukometna liga U14 – žene (1.HRL U14-Ž) za igračice rođene 2008./2009. 
za žene igra se u tri regije, jednokružno. Regija 3. Zapad se dijeli u dvije pod regije; Zapad 1 sa 14 
i Zapad 2 sa 12  ekipa, regije su određene ždrijebanjem na Sastanku klubova.  

(2)  

- Na Završnici sudjeluje ukupno 20 ekipa: 5 najbolje poredane ekipe iz regije 1-jug, 7 najbolje 

poredanih ekipa iz regije 2-sjever , 4 najbolje poredanih ekipa iz regije Zapad 1 te 4 najbolje 

poredanih ekipa iz regije Zapad 2, nakon odigranih regionalnih liga.  

- Na Završnici se igra u 4 grupe po 5 ekipe. Pobjednici grupa u 1/8 finala imaju slobodno kolo. 

- Završnica bi se trebala igrati u dvije (2) sportske dvorane.  

- Skupine će biti određene na osnovu postignutog rezultata plasmana iz regionalnih liga , a 

voditi će se računa da ekipe iz jedne regije budu razvrstane u različite grupe. Sukladno tome 

prvaci regija moraju biti nositelji grupa na Završnici, a drugoporedani iz regija  ne smiju biti u 

istoj grupi sa prvakom svoje regije. Drugopredani klub sa najviše bodova može biti i nositelj 

grupe. Prilikom određivanja rasporeda odigravanja utakmica po grupama na Završnici voditi 

će se računa o  ekipama koje stižu iz udaljenih mjesta. 

- U utakmicama za poredak, ukoliko je završni rezultat neriješen pristupa se izvođenju 5 

sedmeraca sukladno članku 44. ovih propozicija.  

- U ligi se igra  2x20 minuta, odmor 5 minuta.  

- Utakmice se igraju službenom kožnom loptom HRS-a Molten  vel. 1. 

- Na Završnici se igra u sportskoj dvorani , 2x20 minuta, odmor 5 minuta, na dva  rukometna 

igrališta ili u dvije (2) sportske dvorane. 



- Svaka ekipa ima pravo na tri ekipna time-out-a sukladno pravilima igre. Tijekom utakmica 

regionalne lige ekipni time out traje 1 minutu, a tijekom Završnice 30 sekundi. 

- Isključenje igračice 2 minute.  

 

Članak 119. 

(1) U natjecanju 1.hrvatske rukometna liga U12 – žene (1.HRL U12-Ž) za igračice rođene 2010./2011. 

igra se u tri regije, jedinstveno-jednokružno:  

- Na Završnici sudjeluje ukupno 20 ekipa: 5 najbolje poredane ekipe iz regije 1-jug, 7 najbolje 

poredanih ekipa iz regije 2-sjever te 8 najbolje poredanih ekipa iz regije 3-zapad, nakon 

odigranih regionalnih liga.  

-  Na Završnici se igra u 4 grupe po 5 ekipe. Pobjednici grupa u 1/8 finala imaju slobodno kolo. 

- Završnica bi se trebala igrati u dvije (2) sportske dvorane.  

- Skupine će biti određene na osnovu postignutog rezultata plasmana iz regionalnih liga , a 

voditi će se računa da ekipe iz jedne regije budu razvrstane u različite grupe. Sukladno tome 

prvaci regija moraju biti nositelji grupa na Završnici, a drugoporedani iz regija  ne smiju biti u 

istoj grupi sa prvakom svoje regije. Drugopredani klub sa najviše bodova može biti i nositelj 

grupe. Prilikom određivanja rasporeda odigravanja utakmica po grupama na Završnici voditi 

će se računa o  ekipama koje stižu iz udaljenih mjesta. 

- U utakmicama za poredak, ukoliko je završni rezultat neriješen pristupa se izvođenju 5 

sedmeraca sukladno članku 44. ovih propozicija. 

- U ligi se igra  2x20 minuta, odmor 5 minuta.  

- Na Završnici se igra u sportskoj dvorani, 2x15 minuta, odmor 5 minuta, na dva rukometna 

igrališta ili u dvije (2) sportske dvorane. 

- Utakmice se igraju službenom kožnom loptom HRS-a Molten vel. 0 

- Svaka ekipa ima pravo na tri ekipna time-out-a sukladno pravilima igre. Tijekom utakmica 

regionalne lige ekipni time out traje 1 minutu, a tijekom Završnice 30 sekundi. 

- Isključenje igračice 2 minute na utakmicama u regionalnim ligama, a 1 minutu na Završnici. 

 

Članak 120. 

(1) U natjecanju 1.hrvatske rukometne lige U10 – žene (1.HRL U10-Ž) za igračice rođene 2012./2013. 

igra se u pet regija, dvokružno:  

(2) Predlaže se organizacija natjecanja u mini rukometu na temelju regionalnih liga u organizaciji 

županijskih rukometnih saveza (međužupanijske/regionalne lige na područjima županija koje 

nemaju dostatan broj klubova).  

Članak 121. 

(1) U natjecanju Prve hrvatska rukometna liga U8 – žene (1.HRL U8-Ž) mini rukomet igračice rođene 

2014. i mlađe. 

(2) Predlaže se organizacija natjecanja u mini rukometu na temelju regionalnih liga u organizaciji 

županijskih rukometnih saveza (međužupanijske/regionalne lige na područjima županija koje 

nemaju dostatan broj klubova).  

 

(3) Utakmice se igraju službenom loptom  HRS-a Molten vel. 0 od mekanog materijala (spužva, 

pjena). 

 

Članak 122. 

(1) Sve što nije propisano u Propozicijama za mlađe uzraste žene primjenjuju se Propozicije natjecanja 

HRS-a te svi ostali propisnici HRS-a. 


