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Temeljem  članka 32. Statuta Hrvatskog školskog športskog saveza, Izvršni odbor 
Hrvatskog školskog športskog saveza na 10. sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine donio 

je 

P R O P I S N I K

Kupa ISF-a u rukometu za školsku godinu 2011./2012.

- Izrazi koji se u ovom Propisniku koriste u muškome rodu neutralni su i odnose se 
na muške i na ženske osobe-

1.   OPĆE ODREDBE
Članak 1.

1) Hrvatski školski športski savez (u daljnjem tekstu: HŠŠS) organizira Kup ISF-a* u 
rukometu za školsku godinu 2011./2012. (u daljnjem tekstu: Kup ISF-a).

2) Ovim  Propisnikom  određuju  se  opće  i  posebne  odredbe  organizacije,  provedbe  i 
održavanja Kupa ISF-a, vremenik natjecanja te način financiranja Kupa ISF-a.

3) Kup  ISF-a  sastoji  se  od  izlučnih  natjecanja:  županijska  natjecanja  Kupa  ISF-a  (u 
daljnjem tekstu: županijska natjecanja) i poluzavršna natjecanja Kupa ISF (u daljnjem 
tekstu: poluzavršna natjecanja) te Završnica Kupa ISF-a (u daljnjem tekstu: Završnica). 

4) Županijska natjecanja organiziraju i provode županijski školski športski savezi i Školski 
športski savez Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: ŽŠŠS).

5) HŠŠS organizira poluzavršna natjecanja i Završnicu Kupa ISF-a.
6) ŽŠŠS-i provode poluzavršna natjecanja. 
7) Natjecanja Kupa ISF-a provode se za školska športska društva srednjih škola Republike 

Hrvatske (u daljnjem tekstu: ŠŠD) u kategoriji djevojaka i mladića.
8) Pobjednici  Kupa  ISF-a  predstavljat  će  Hrvatsku  na  ISF  Svjetskom  školskom 

rukometnom prvenstvu 2012. godine (u daljnjem tekstu: Prvenstvo).
9) Sukladno  pravilima  ISF-a,  ukoliko  se  prijavi  manji  broj  ekipa  na  Prvenstvo  od 

predviđenog, HŠŠS može prijaviti i drugoplasirane ekipe s Kupa ISF-a na Prvenstvo.
10) Utakmice  poluzavršnih  natjecanja  i  Završnice  Kupa  ISF-a  mogu  suditi  suci  „A“  i 

međunarodne  kategorije  koji  se  nalaze  na  listi  delegiranih  sudaca  Prve  i  Premijer 
Hrvatske rukometne lige.

Članak 2.
Svi sudionici (natjecatelji, voditelji, suci, povjerenstva, komisije itd.) Kupa ISF-a dužni su 
pridržavati se odredaba koje ovaj Propisnik određuje te odredaba Disciplinskog pravilnika 
HŠŠS-a.

*Međunarodna školska športska federacija

Županijska natjecanja

Kupa ISF-a

Poluzavršna natjecanja

Kupa ISF-a

Završnica Kupa ISF-a



1.1.  Tijela Kupa ISF-a

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Članak 3.
1) Izvršni odbor HŠŠS-a imenuje Organizacijski odbor (u daljnjem tekstu: OO).
2) OO za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru HŠŠS-a.

Članak 4.
Zadaća OO-a je organizacija i rukovođenje cjelokupnim natjecanjem Kupa ISF-a.

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Članak 5.

1) Natjecateljsko  povjerenstvo  sastoji  se  od  svih  voditelja  ekipa  na  natjecanju  i 
Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva.

2) Natjecateljsko  povjerenstvo  donosi  odluke  većinom  nazočnih  članova,  a  u  slučaju 
jednakog broja glasova odlučujući je glas Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva.

3) Predstavnika provoditelja poluzavršnog natjecanja imenuje ŽŠŠS iz svojih redova, koji 
je ujedno i Predsjednik Natjecateljskog povjerenstva, a ne smije biti voditelj ekipe koja 
sudjeluje u natjecanju.

4) Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva Završnice imenuje OO.

Članak 6.
Zadaci Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva:

 zaprima i provjerava dokumentaciju sudionika 
 rukovodi natjecanjem i prati ponašanje svih sudionika
 upoznaje suce s Posebnim odredbama športa
 zaprima pisane prigovore
 obavlja i ostale poslove po nalogu OO-a.

Članak 7.
1) Prigovor  na  pravo  nastupa  voditelj  ŠŠD-a  predaje  Predsjedniku  Natjecateljskog 

povjerenstva prije početka natjecanja.
2) Natjecateljsko  povjerenstvo  rješava  pisane  prigovore  vezane  uz  pravo  nastupa  prije 

početka natjecanja.
3) Ukoliko ŠŠD želi uložiti prigovor na natjecanje, to će učiniti na način da voditelj ŠŠD-a 

potpiše  službeni  zapisnik  i  to  na  predviđenom  mjestu  za  ulaganje  prigovora,  a 
obrazloženje prigovora treba predati Predsjedniku Natjecateljskog povjerenstva u roku 
od petnaest minuta po završetku natjecanja.

4) Prigovor na održano natjecanje (tijek, završetak, rezultat, materijalna povreda pravila i 
sl.)  Natjecateljsko povjerenstvo dužno je riješiti prije nastavka sljedećeg natjecanja. 

5) Odluka Natjecateljskog povjerenstva na podneseni pisani prigovor mora biti u skladu s 
ovim Propisnikom, pravilima rukometne igre i Disciplinskim pravilnikom HŠŠS-a.

6) Voditelji koji su u sporu nemaju prava glasa pri donošenju odluke, a u slučaju jednakog 
broja glasova odlučujući je glas Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva.

7) Na odluku Natjecateljskog povjerenstva, podnositelj pisanog prigovora može se žaliti u 
roku od tri dana Disciplinskoj komisiji HŠŠS-a na adresu HŠŠS-a. 



8) Natjecateljsko  povjerenstvo  će  o  utvrđenim  činjenicama  izvijestiti  ŽŠŠS  ekipa 
sudionica natjecanja, HŠŠS i Disciplinsku komisiju.

1.2. Organizacija i sustav  Kupa ISF-a

ŽUPANIJSKO NATJECANJE
Članak 8.

1) ŽŠŠS-i dužni su obavijestiti sva ŠŠD-a svoje Županije o natjecanju Kupa ISF-a.
2) Obavijesti poslane ŠŠD-ima, ŽŠŠS treba poslati i HŠŠS-u.
3) Županijsko natjecanje održat će se ukoliko se prijave minimalno 2 ekipe.
4) Sustav i način prijave na županijska natjecanja određuje ŽŠŠS.
5) Ukoliko se nakon poslanih obavijesti ŠŠD-ima prijavi samo jedno ŠŠD na županijsko 

natjecanje, prijavljena ekipa imat će pravo nastupa na poluzavršnom natjecanju.

POLUZAVRŠNO NATJECANJE
Članak 9.

1) Pobjednici županijskih natjecanja te pobjednici Državnog prvenstva školskih športskih 
društava  srednjih  škola  Republike  Hrvatske  u  rukometu  2011.  godine  stječu  pravo 
sudjelovanja na poluzavršnim natjecanjima koja će se održati po skupinama. 

2) Županije su geografski razvrstane u četiri skupine: 
• Skupina  Sjever (Koprivničko-križevačka,  Varaždinska,  Međimurska, 

Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb)
• skupina  Jug (Ličko-senjska,  Dubrovačko-neretvanska+1(ž),  Splitsko-

dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska)
• skupina  Istok (Osječko-baranjska,  Virovitičko-podravska,  Vukovarsko-

srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska)
• skupina  Zapad (Sisačko-moslavačka,  Zagrebačka+1(m),  Karlovačka, 

Primorsko-goranska, Istarska)
3) Maksimalan broj ekipa po kategorijama u skupinama je sljedeći:
kategorija mladića:

• skupina Sjever – 6 ekipa
• skupina Jug – 5 ekipa
• skupina Istok – 5 ekipa
• skupina Zapad – 6 ekipa

kategorija djevojaka:
• skupina Sjever – 6 ekipa
• skupina Jug – 6 ekipa
• skupina Istok – 5 ekipa
• skupina Zapad – 5 ekipa

Članak 10.
Za nesmetano održavanje natjecanja provoditelj je dužan:

 osigurati  sve  tehničke  i  organizacijske  uvjete  prema  pravilima  rukometa  i  ovog 
Propisnika,

 osigurati  odgovarajuću  zdravstvenu  zaštitu  na  mjestu  natjecanja,  kao  i  unaprijed 
odrediti postupak zbrinjavanja ozlijeđenog natjecatelja.

Članak 11.
1) Provoditelja poluzavršnih natjecanja Kupa ISF-a (u daljnjem tekstu: Provoditelj) određuje 

OO na temelju interesa ŽŠŠS-a te dogovora između HŠŠS-a i ŽŠŠS-a.
2) Ukoliko se za Provoditelja prijavi više ŽŠŠS-a, OO će odlučiti o Provoditelju.
3) Prijave za Provoditelja,  ŽŠŠS-i trebaju poslati HŠŠS-u najkasnije do 1. prosinca 2011. 

godine.



Članak 12.
1) Na  poluzavršnim  natjecanjima  ždrijebom  se  formiraju  dvije  grupe  koje  igraju  po 

jednostrukom bod-sustavu. 
2) U skupini gdje ima 6 ekipa ždrijebom se izabiru 2 grupe po 3 ekipe. 
3) U skupini gdje ima 5 ekipa ždrijebom se izabiru 2 grupe. U jednoj grupi bit će 3 ekipe a u 

drugoj 2 ekipe. 
4) U grupi s 2 ekipe igra se po kup-sustavu, dok se u grupi s 3 ekipe igra po jednostrukom 

bod-sustavu. 
5) Ukoliko se na natjecanje prijave 3 ili 4 ekipe, prijavljene ekipe igraju po jednostrukom 

bod-sustavu.
6) Ukoliko se na natjecanje prijave 2 ekipe, prijavljene ekipe igraju po kup-sustavu.
7) Ukoliko se na natjecanje prijavi samo 1 ekipa, prijavljena ekipa će steći direktno pravo 

nastupa na Završnici.
8) Pobjednici grupa igraju za prvo mjesto dok se ostatak utakmica za plasman ne igra.
9) Redoslijed ekipa određuje se na temelju Posebnih odredaba ovog Propisnika i prema 

pravilima i propisima Hrvatskog rukometnog saveza. 

Članak 13.
U zapisnike s utakmica i u sve ostale službene isprave kao i u izvješća s natjecanja upisuju 
se potpuni podaci (naziv ŠŠD-a, naziv škole i mjesta). 

ZAVRŠNICA
Članak 14.

Pravo nastupa na Završnici imaju pobjednici poluzavršnih natjecanja po skupinama. 

Članak 15.
1) Vrijeme i mjesto održavanja Završnice odredit će OO posebnom odlukom na temelju 

interesa ŽŠŠS-a najkasnije do 17 veljače 2012. godine.
2) Prijave za domaćina Završnice, ŽŠŠS-i trebaju poslati HŠŠS-u najkasnije do 15. veljače 

2012. godine.

Članak 16.
Ždrijebanje sudionika Završnice održat će se prije početka natjecanja

Članak 17.
Za nesmetano održavanje natjecanja organizator natjecanja dužan je:

 osigurati  sve  tehničke  i  organizacijske  uvjete  prema  pravilima  rukometa  i  ovog 
Propisnika,

 osigurati  odgovarajuću  zdravstvenu  zaštitu  na  mjestu  natjecanja,  kao  i  unaprijed 
odrediti postupak zbrinjavanja ozlijeđenog natjecatelja.

Članak 18.
1) Na Završnici ždrijebom se formiraju polufinalni parovi koji igraju po kup-sustavu.
2) Pobjednici igraju za 1. mjesto. Utakmica za 3. mjesto se ne igra. 

Članak 19.
U zapisnike s utakmica i u sve ostale službene isprave kao i u izvješća s natjecanja upisuju 
se potpuni podaci (naziv ŠŠD-a, naziv škole i mjesta). 

Članak 20.



1) Ekipa koja je stekla pravo sudjelovanja na Završnici može odustati ili ne prijaviti se na 
Završnicu uz unaprijed poslano pisano obrazloženje svog nedolaska OO-u.

2) OO može donijeti odluku, ukoliko se na Završnicu ne prijavi maksimalan broj ekipa, da 
na Završnicu dođe sljedeće plasirana ekipa s poluzavršnog natjecanja.

3) Ekipi koja ne postupi po proceduri iz stavka 1. ovog članka, izreći će se odgovarajuća 
kazna sukladno Disciplinskom pravilniku HŠŠS-a.

1.3.  Pravo nastupa i prijave
Članak 21.

1) Za ekipu ŠŠD-a mogu nastupiti učenici  rođeni 1995., 1996. i 1997. godine.
2) Za ekipu ŠŠD-a mogu nastupiti učenici koji imaju status redovito upisanog učenika, odnosno 

učenici škole za koju nastupaju i to prema važećem  Zakonu o odgoju i  obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi.

3) Svi učenici tijekom jedne školske godine mogu nastupati isključivo za školu odnosno 
ŠŠD u koje su upisani na početku školske godine 2011./2012. 

Članak 22.
1) ŠŠD-i  čiji  su  natjecatelji  pobjednici  županijskog  natjecanja,  prijavljuju  se  za 

sudjelovanje na poluzavršno natjecanje HŠŠS-u. 
2) ŽŠŠS-i dužni su obavijestiti HŠŠS o tome koja škola odnosno ŠŠD ima pravo nastupa 

na poluzavršnom natjecanju.
3) ŠŠD-i čiji su natjecatelji pobjednici poluzavršnih natjecanja prijavljuju se HŠŠS-u za 

Završnicu.

Članak 23.
1) Provoditelj poluzavršnog natjecanja Kupa ISF-a, najkasnije četrnaest dana prije početka 

održavanja  natjecanja  dostavit  će  HŠŠS-u  i  ŽŠŠS-u  obavijest  u  pisanom  i 
elektroničkom obliku o mjestu i vremenu održavanja natjecanja. 

2) Ukoliko  provoditelj  ne  obavijesti  HŠŠS  i  ŽŠŠS  o  mjestu  i  vremenu  održavanja 
natjecanja najkasnije četrnaest dana prije početka natjecanja, Disciplinska komisija će 
mu izreći  odgovarajuću kaznu sukladno Disciplinskom pravilniku.

Članak 24.
1) Pravovaljanim  dokumentom  za  županijska  natjecanja,  kojim  se  potvrđuje  da  su 

prijavljeni  učenici  u statusu redovitih  učenika  škole,  smatra  se  Prijavni  list,  ovjeren 
potpisom ravnatelja i pečatom škole.

2) Škole koje su izborile poluzavršno natjecanje i Završnicu dužne su poslati Prijavni list 
HŠŠS-u isključivo putem internetske aplikacije na mrežnim stranicama HŠŠS-a 
(www.skolski-sport.hr). 

3) Popunjen  elektronski  obrazac  Prijavnog  lista  škola  je  dužna  otisnuti  i  tako  otisnut 
Prijavni  list  ovjeriti  potpisom  ravnatelja  i  pečatom  škole,  te  potpisom  liječnika  i 
njegovim pečatom.

4) Ovjeren  Prijavni  list  voditelj  ekipa  nosi  sa  sobom  na  poluzavršno  natjecanje  i 
Završnicu.

5) Voditelj u Prijavnom listu koji šalje HŠŠS-u ima pravo prijaviti 50% više učenika od 
dozvoljenog broja određenog Posebnim odredbama ovog Propisnika. 

6) Na  natjecanja Kupa  ISF-a  voditelj  dolazi  s  brojem  učenika  određenim  Posebnim 
odredbama ovog Propisnika.

7) Učenici s kojima voditelj dolazi na natjecanje Kupa ISF-a obavezno moraju biti upisani 
u Prijavni list, prethodno poslan HŠŠS-u, odnosno niti jedan učenik koji nije upisan u 

http://www.skolski-sport.hr/


prethodno poslan Prijavni list ne može doći na natjecanje, a ukoliko ipak dođe, troškove 
prijevoza i boravka snosit će škola.

8) Na samom natjecanju voditelj ekipe pokazuje Prijavni list s natjecateljima koji će se 
natjecati.

Članak 25.
1) Ukoliko ŠŠD želi odustati od poluzavršnog natjecanja Kupa ISF-a za koje se prijavio, 

onda to mora učiniti najmanje dva dana prije održavanja poluzavršnog natjecanja Kupa 
ISF-a.

2) Obavijest o svom nedolasku ŠŠD mora poslati faksom, mailom ili nekim drugim putem 
provoditelju poluzavršnog natjecanja i OO-u.

3) ŠŠD-u koji odustane od poluzavršnog natjecanja ili Završnice, a ne postupi prema gore 
navedenoj  proceduri,  izreći  će  se  odgovarajuća  kazna  temeljem  Disciplinskog 
pravilnika.

 
Članak 26.

1) Identifikacija  učenika  obavlja  se  na  samom natjecanju  predočenjem  važeće  osobne 
iskaznice, putovnice ili članske iskaznice izdane od strane ŽŠŠS-a ili HŠŠS-a. 

2) Samo učenici koji su upisani u Prijavnu listu prethodno poslanu HŠŠS-u imaju pravo 
nastupa na Kupu ISF-a.

3) Natjecatelj bez ispravnih identifikacijskih dokumenata ni pod kojim uvjetima ne može 
nastupiti na natjecanju Kupa ISF-a.

Članak 27.
1) Na poluzavršnom natjecanju i Završnici,  voditelj  ekipe dužan je najkasnije jedan sat 

prije početka natjecanja Predsjedniku Natjecateljskog povjerenstva predočiti:
 prijavni list, ovjeren potpisom ravnatelja i pečatom škole,
 važeće osobne iskaznice, važeće putovnice ili važeće članske iskaznice izdane od 

strane ŽŠŠS-a ili HŠŠS-a, za sve natjecatelje s prijavnog lista.
2) Ukoliko  voditelj  ekipe  ne ispuni  obaveze  iz  ovog članka,  njegova ekipa  neće  moći 

nastupati na natjecanju.

Članak 28.
Voditelji  ekipa  imaju  pravo  uvida  u  dokumentaciju  drugih  ekipa  prije  početka  samog 
natjecanja.

Članak 29.
1) ŽŠŠS je dužan u roku od tri dana nakon održavanja županijskog natjecanja dostaviti 

izvješće na obrascu "ISF" i to u elektroničkom obliku.

2) Provoditelj  je  dužan u roku od  tri  dana  nakon održavanja  poluzavršnog natjecanja 
dostaviti izvješće na obrascu "ISF" i to u elektroničkom obliku.

3) Navedenu dokumentaciju provoditelj treba dostaviti:
 HŠŠS-u,  
 ŽŠŠS-u čije su ekipe ŠŠD-a nastupale.

4) Provoditelj  je  dužan u roku od tri  dana nakon održavanja  poluzavršnog natjecanja 
dostaviti HŠŠS-u službene zapisnike s natjecanja.



Članak 30.
1) Svi  učenici  koji  nastupaju  na  bilo  kojoj  razini  natjecanja  (županijska,  poluzavršna 

natjecanja ili  Završnica Kupa ISF-a) moraju imati  uredno upisan nalaz o izvršenom 
liječničkom pregledu ili moraju posjedovati službenu liječničku potvrdu o izvršenom 
liječničkom pregledu. 

2) Liječnički pregled smatra se ispravnim ako je Prijavni list ovjeren potpisom liječnika i 
pečatom.

3) Izuzetno, učenik koji nema upisan liječnički pregled na prijavnom listu može nastupiti 
na  natjecanjima  samo  ako  prije  početka  natjecanja  Natjecateljskom  povjerenstvu 
predoči  liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. 

4) Učenik/ekipa ne može nastupiti na poluzavršnom natjecanju i Završnici Kupa ISF-a ako 
nema valjani liječnički pregled upisan u prijavnom listu odnosno liječničku potvrdu o 
izvršenom liječničkom pregledu.

5) Za  liječničku  potvrdu  o  izvršenom  liječničkom  pregledu  ne  priznaju  se  sportske 
iskaznice. 

6) Svaki  učenik  dužan  je  sa  sobom  na  poluzavršnom  natjecanju  i  Završnici  imati 
zdravstvenu iskaznicu.

Članak 31.
1) Ekipa na natjecanju nastupa pod nazivom ŠŠD-a. 
2) U slučaju istih naziva,  ŠŠD pored naziva ŠŠD-a mora napisati  ime mjesta  iz  kojeg 

dolaze.

Članak 32.
1) Članovi ekipe ŠŠD-a moraju imati  iste dresove i  mogu nastupati  samo u dresovima 

ŠŠD-a.
2) Nastup u dresovima s klupskim obilježjima nije dozvoljen.
3) Natjecatelji smiju nastupiti samo u dresovima s vidljivo označenim brojevima.
4) Na Završnicu ekipe su dužne ponijeti  dvije garniture dresova, jednu svijetlu  i  jednu 

tamnu.
5) U slučaju da ekipe koje nastupaju imaju dresove iste boje, drugoimenovana ekipa mora 

obući dres druge boje.

2.  POSEBNE ODREDBE

Članak 1.
Natjecanje se održava po ovim pravilima i po pravilima Hrvatskog rukometnog saveza.

Članak 2.
1) Ekipa se sastoji od najviše četrnaest igrača i jednog voditelja-trenera.
2) Utakmica može početi ako svaka ekipa ima u polju po šest igrača i vratara.

Članak 3.
1) Vrijeme trajanja igre iznosi 2 x 25 minuta  s odmorom od 10 minuta.
2) Mladići igraju s loptom broj „3“, a djevojke s loptom broj „2“.

Članak 4.
1) U svakom poluvremenu ekipa ima pravo na jedan time-out u trajanju od jedne minute, a 

može ga tražiti voditelj-trener. 



2) U tijeku time-outa zaustavlja se sat za mjerenje vremena.

Članak 5.
1) Zbog prekršaja igrač dobiva žuti karton (opomenu). 
2) Ponovljeni prekršaji istog igrača mogu se kazniti isključenjem od 2 minute. 
3) Igrač koji  je  treći  put  isključen na 2 minute dobiva crveni  karton (diskvalifikaciju), 

napušta igru i klupu za rezervne igrače. 
4) Nakon isteka 2 minute diskvalificiranog igrača može zamijeniti zamjenski igrač s klupe. 
5) U slučaju izravnog crvenog kartona igrač napušta teren i klupu za rezervne igrače,  tom 

se igraču  po automatizmu zabranjuje  nastup na sljedećoj  utakmici,  a  o  eventualnim 
dodatnim sankcijama odlučuje Natjecateljsko povjerenstvo. 

6) Ukoliko ekipa nastupa s isključenim igračem, gubi utakmicu s rezultatom 6-0.
7) Ukoliko  ekipa ne  dođe na utakmicu  ili  zakasni  više  od 5 minuta,  bit  će  registriran 

rezultat 0-6. 

Članak 6.
1) U grupi, kada se igra po jednostrukom bod-sustavu, ekipa za pobjedu dobiva 2 (dva) 

boda, za neriješeno 1 (jedan) bod, a za poraz ne dobiva bodove. 
2) U slučaju da ekipe imaju jednak broj bodova, redoslijed se određuje na sljedeći način:

- međusobni susret između ekipa;
- gol razlika između ekipa;
- tko je dao više golova između ekipa.

3) Ukoliko ekipe i tada imaju iste rezultate, redoslijed se određuje na sljedeći način:
- ukupna gol-razlika iz svih susreta;
- tko je dao ukupno više golova iz svih susreta;
- ždrijeb.

Članak 7.
1) U utakmicama koje se igraju kup-sustavom (grupa s 2 ekipe, finalne utakmice 

poluzavršnih natjecanja i utakmice Završnice), ukoliko utakmica završi neodlučeno 
pobjednik se dobiva shoot outom.

2) Pravila shoot outa:
• svaka ekipa bira 5 igrača koji na kraju susreta imaju pravo nastupa za izvođenje 

shoot-out udaraca
• pobjednik je ekipa koja nakon 5 udaraca zabije više pogodaka 
• u slučaju da je rezultat nakon pet udaraca neodlučen, shoot-out se nastavlja. Pritom 

se mijenjaju strane igrališta i shoot-out započinje druga ekipa.
• bira se novih pet igrača, koji imaju pravo nastupa (mogu biti izabrani isti igrači). U 

drugoj rundi ili eventualnim dodatnim rundama shoot-out-a,  utakmica je odlučena 
čim jedna ekipa prijeđe u vodstvo pri jednakom broju pokušaja obje ekipe ("zlatni 
gol").

• svaki igrač ima pravo na jedan udarac
• svaki igrač može biti vratar
• vratar može biti i vratar i igrač koji izvodi udarac
• prije početka sudac baca novčić
• ako je jedna ekipa dobila na bacanju novčića i izabere da će započeti shoot-out, onda 

druga ekipa ima pravo izabrati stranu igrališta.
• igrač koji izvodi shoot-out udarac drži loptu u ruci te mora jednom nogom stajati na 

liniji 9 metara, na svojoj polovici igrališta. 
• vratar ekipe koja izvodi udarac mora jednom nogom dodirivati gol liniju



• na sučev znak, igrač dodaje loptu svojem vrataru te se u tom trenutku i vratar i igrač 
imaju pravo kretati

• kada igrač dodaje loptu svojem vrataru, lopta ne smije dotaknuti tlo 
• ukoliko lopta bačena vrataru od strane igrača padne na tlo, pokušaj se smatra 

neuspješnim 
• nakon što primi loptu, vratar mora baciti loptu svojem suigraču u roku od 3 sekunde
• u trenutku kada vratar dodaje loptu svojem suigraču, lopta ne smije dotaknuti tlo 
• ukoliko lopta bačena suigraču od strane vratara padne na tlo, pokušaj se smatra 

neuspješnim
• kada primi loptu, igrač trči prema protivničkom golu te bez driblinga i kršenja bilo 

kojeg pravila igre mora završiti akciju udarcem na gol
• vratari cijelo vrijeme moraju biti u vratarskom prostoru
• ukoliko vratar obrambene ekipe napusti vratarski prostor i napravi prekršaj bit će 

kažnjen diskvalifikacijom te će se zamijeniti drugim igračem koji ima pravo nastupa
• ukoliko vratar ili igrač napadačke ekipe prekrši bilo koje pravilo igre, napad se 

prekida
• igrači koji su bili isključeni ili diskvalificirani za vrijeme utakmice nemaju pravo biti 

izabrani za izvođenje shoot-outa
• nesportsko ponašanje za vrijeme izvođenja shoot-outa bit će kažnjeno 

diskvalifikacijom igrača 
• igrač koji je diskvalificiran ili ozlijeđen tijekom shoot-outa zamijenit će se drugim 

igračem koji ima pravo nastupa

3. VREMENIK  

Članak 1.
1) Županijska natjecanja održat će se najkasnije do 20. prosinca 2011. godine.
2) Poluzavršna natjecanja održat će se najkasnije do 15. veljače 2012. godine.
3) Završnica će se održati najkasnije do 1. ožujka 2012. godine.

Članak 2.
1) Ekipe će se prijaviti za poluzavršna natjecanja HŠŠS-u najkasnije 7 dana prije početka 

natjecanja.
2) Ekipe će se prijaviti za Završnicu HŠŠS-u najkasnije 7 dana prije početka natjecanja.

Članak 3.
1) Provoditelji će obavijestiti ekipe o mjestu i vremenu održavanja poluzavršnih natjecanja 

najkasnije 10 dana prije početka natjecanja.
2) OO će obavijestiti ekipe o mjestu i vremenu održavanja Završnice najkasnije 10 dana 

prije početka natjecanja.

4. NAČIN FINANCIRANJA

Članak 1.
1) HŠŠS  kao  organizator  natjecanja  Kupa  ISF-a  snosi  sljedeće  troškove  organizacije 

poluzavršnog natjecanja,  te se ovim načinom financiranja određuju:
• troškovi prehrane;



• broj sudaca i sudački troškovi;
• troškovi liječničke službe;
• naknada za Predsjednika Natjecateljskog povjerenstva; 
• putni troškovi za ekipe školskih športskih društava;
• dnevnice voditelja;
• uvjeti i način isplate financijskih sredstava.

Članak 2.
1) Sudionici i provoditelji poluzavršnih natjecanja dužni su pridržavati se odredaba kojim 

se određuje način financiranja.
2) Svi iznosi navedeni su u bruto iznosima.

Članak 3.
1) Nadoknada  putnih  troškova  i  dnevnica  voditelja  ŠŠD-a  za  poluzavršna  natjecanja 

realizirat će se isključivo na osnovi dostavljenog zahtjeva na obrascu „ISF 1“. Obrazac 
„ISF 1“ mogu dostavljati škole ili ŽŠŠS.

2) Nadoknada troškova provođenja poluzavršnih natjecanja realizirat će se isključivo na 
osnovi dostavljenog zahtjeva provoditelja na obrascu „ISF 2“ i pravilno popunjenom i u 
elektroničkom obliku dostavljenom obrascu „ISF“. Obrasce „ISF“ i „ISF 2“ dostavljaju 
ŽŠŠS-i.

3) Zahtjev za nadoknadu troškova upućuje se na adresu HŠŠS-a.

Članak 4.
1) Pravo na prehranu imaju samo natjecatelji i voditelji.
2) HŠŠS će podmiriti troškove prehrane provoditelju poluzavršnog natjecanja u visini od 

40,00 kuna po natjecatelju odnosno voditelju.
3) Troškovi prehrane obračunavat će se sukladno pravilno popunjenom i u elektroničkom 

obliku dostavljenom obrascu „ISF“.

Članak 5.
1) HŠŠS će podmiriti sudačke troškove provoditelju poluzavršnog natjecanja u visini od 

70,00 kn po sucu. 
2) Za svaku utakmicu HŠŠS snosi troškove 3 suca.

Članak 6.
HŠŠS će provoditelju poluzavršnog natjecanja podmiriti troškove liječničke službe u visini 
od 340,00 kuna.

Članak 7.
HŠŠS  će  provoditelju  poluzavršnog  natjecanja  podmiriti  troškove  za  rad  Predsjednika 
Natjecateljskog povjerenstva i to u visini od 170,00 kuna po natjecanju.

Članak 8.
HŠŠS će školama, a za potrebe ŠŠD-a, nadoknaditi putne troškove za ekipu koja sudjeluje 
na poluzavršnom natjecanju za najviše 14 igrača i jednog voditelja.

Članak 9.
HŠŠS će školama, a za potrebe ŠŠD-a, nadoknaditi putne troškove za ekipu koja sudjeluje 
na poluzavršnom natjecanju prema sljedećim kriterijima:

• po 0,50 kuna za svakog pojedinog natjecatelja i voditelja za prijeđenu udaljenost u 
kilometrima od mjesta škole ŠŠD-a do mjesta natjecanja, te 0,50 kuna za svakog 



pojedinog natjecatelja i voditelja za prijeđenu udaljenost u kilometrima od mjesta 
natjecanja do mjesta škole.

• HŠŠS će priznati udaljenost u kilometrima navedenu na internet stranici Hrvatskog 
autokluba (www.hak.hr).

Članak 10.
Ukoliko HŠŠS zaprimi zahtjev za refundaciju troškova prijevoza koji nisu izračunati prema 
člancima  8.  i  9.,  HŠŠS  ima  pravo  ispraviti  zahtjev  te  uplatiti  školi  sredstva  sukladno 
ispravljenom zahtjevu.

Članak 11.
1) Po jedan voditelj svake ekipe koja sudjeluje na poluzavršnom natjecanju ima pravo na 

naknadu u visini dnevnice, odnosno 170,00 kuna.
2) Po jedan voditelj svake ekipe koja sudjeluje na Završnici ima pravo na naknadu u visini 

jedne ili dvije dnevnice, odnosno 170,00 ili 340,00 kuna.

PREDSJEDNIK

Nikola Perković, prof.

http://www.hak.hr/
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