
Upute za organizaciju

Kupa ISF-a u rukometu 

za školsku godinu 2011./2012.

 



S obzirom da je Hrvatski školski športski savez (HŠŠŠ) domaćin ISF Svjetskog 
školskog rukometnog prvenstva u 2012. godini, Izvršni odbor HŠŠS-a odlučio je pokrenuti 
natjecanje pod nazivom Kup ISF-a u rukometu za školska športska društva srednjih škola 
Republike Hrvatske 2011./2012. (Kup ISF-a) kako bi se dobili predstavnici Hrvatske na 
tom natjecanju. Kup ISF-a je natjecanje u kojem će sudjelovati učenici ŠŠD-a srednjih 
škola RH.

Natjecanjem Kupa ISF-a koordinirat će Organizacijski odbor (OO), koji će za svoj 
rad odgovarati Izvršnom odboru HŠŠS-a dok će izlučna natjecanja provoditi ŽŠŠS-i.

PROVEDBA KUPA ISF-a

Konkurencija
• srednje škole

Kategorije
• djevojke
• mladići

Sudionici 
• svako ŠŠD može prijaviti jednu ekipu u pojedinoj kategoriji
• učenici  srednjih  škola  Republike  Hrvatske  rođeni  1995.,  1996.  i  1997. 

godine
• ekipu ŠŠD-a mogu činiti isključivo učenici koji imaju status 

redovito upisanih učenika škole za koju nastupaju u šk. godini 2011./2012. i 
to prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

• učenici koji  nastupaju moraju biti  upisani u školu na početku 2011./2012. 
školske godine

• ekipa može prijaviti najviše 21 igrača, a na natjecanje dolazi s najviše 14 
igrača

Natjecanja
Kup ISF-a sastoji se od: 

• izlučnih natjecanja: 
- županijsko 
- poluzavršno 

• Završnica
Izlučna natjecanja održat će se u jednom danu.

a) Izlučna natjecanja
Županijsko natjecanje – 

svaki  će  ŽŠŠS,  s  obzirom na broj  prijavljenih  ekipa,  organizirati  o  svom trošku 
natjecanje na županijskom nivou. Način odabira ekipa i sustav natjecanja donosi ŽŠŠS. 
Svaki ŽŠŠS obvezan je obavijestiti i pozvati ŠŠD-e o natjecanju Kupa ISF-a. Proslijeđeni 
poziv ŠŠD-ima (jedan primjerak) ŽŠŠS treba poslati HŠŠS-u. 

Županijsko natjecanje će se održati ukoliko se prijave najmanje 2 ekipe. 
Pobjednik  županijskog  natjecanja  stječe  pravo  nastupa  na  poluzavršnom  natjecanju. 
Ukoliko se nakon poslanih poziva na natjecanje prijavi samo jedna ekipa, prijavljena ekipa 
imat  će pravo nastupa na poluzavršnom natjecanju.  Ukoliko se dogodi  ovakav slučaj, 
ŽŠŠS je dužan obavijestiti o tome HŠŠS na obrascu "ISF"



Nakon što se održe županijska natjecanja, ŽŠŠS šalje imena ŠŠD-a pobjednika te 
imena sudionika pobjedničkih ekipa HŠŠS-u.

Poluzavršno natjecanje – 
Na poluzavršnim natjecanjima pravo nastupa imaju pobjednici županijskih natjecanja. 

Pobjednicima županijskih natjecanja (max. 21) pridodat će se i pobjednici DP ŠŠD-a iz 
2011. godine (Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića u kategoriji djevojaka te Srednja  
škola Ivan Švear iz Ivanić Grada u kategoriji mladića) koji će nastupiti na poluzavršnom 
natjecanju, tako da maksimalan broj ekipa po kategoriji može biti 22.

Poluzavršna natjecanja održat će se u 4 skupine: Sjever, Jug, Istok i Zapad.
• 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)

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

b) Završnica Kupa ISF-a 
Četiri  pobjednika  poluzavršnog  natjecanja  po  kup-sustavu  natječu  se  za 

predstavnika HŠŠS-a na ISF Svjetskom prvenstvu. Ždrijeb polufinalnih parova održat će se 
prije početka natjecanja. 

Pobjednik  Završnice Kupa ISF-a stječe pravo nastupa na ISF Svjetskom školskom 
prvenstvu u rukometu 2012. godine u Hrvatskoj. 

NAPOMENA : 
Organizator poluzavršnih natjecanja i Završnice Kupa ISF-a je HŠŠS dok je organizator  
izlučnih županijskih natjecanja ŽŠŠS. Izlučna natjecanja Kupa ISF-a organizirat će se u  
jednom danu. 

Vremenik aktivnosti

Natjecanja

• izlučna natjecanja: 
 županijsko – najkasnije do 20. prosinca 2011. godine
 poluzavršno – najkasnije do 15. veljače 2012. godine

• Završnica – najkasnije do 1. ožujka 2012. godine



Prijava ekipa

Ekipe će se prijaviti na:
• poluzavršna natjecanja – najkasnije 7 dana prije početka natjecanja
• Završnica – najkasnije 7 dana prije početka natjecanja

Prijava za provoditelja natjecanja

Poluzavršna natjecanja
Mjesto i vrijeme održavanja poluzavršnih natjecanja Kupa ISF-a odredit će se na 

temelju  interesa  odnosno  dogovora  ŽŠŠS-a.  Odluku  o  provoditeljima  poluzavršnih 
natjecanja  i vremenu poluzavršnih natjecanja donosi OO na temelju dogovora sa ŽŠŠS-
ima. 

• ŽŠŠS-i će se prijaviti za provoditelja poluzavršnih natjecanja OO-u najkasnije do 1. 
prosinca 2011. godine

• ŽŠŠS-i će obavijestiti HŠŠS o mjestu i vremenu održavanja poluzavršnih natjecanja 
najkasnije 14 dana prije početka natjecanja

Završnica
OO odlučit će o domaćinu Završnice na temelju interesa ŽŠŠS-a najkasnije  do   17. 

veljače 2012. godine.
ŽŠŠS-i poslat će svoje interese za organizaciju Završnice najkasnije do 15. veljače 

2012. godine  HŠŠS-u.

Obavijesti ŠŠD-ima o natjecanjima
Provoditelji  poluzavršnih  natjecanja  obavjestit  će ekipe  o  mjestu  i  vremenu 

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

dana prije početka natjecanja.

Prijava ekipa

• ŠŠD imaju pravo prijaviti najviše jednu ekipu mladića i jednu ekipu djevojaka.
• Prijave za poluzavršna natjecanja i Završnicu Kupa ISF-a ekipe prijavljuju putem 

internetske aplikacije na stranicama HŠŠS-a.
• Najviše  se  može  prijaviti  21 učenik  dok  pravo  nastupa  na  natjecanju  ima  14 

učenika.
• Nakon odigranih županijskih natjecanja ŽŠŠS-i trebaju prijaviti HŠŠS-u predstavnika 

ŽŠŠS-a za poluzavršna natjecanja.
• Ekipe ŠŠD-a za sve razine natjecanje Kupa ISF-a trebaju prijaviti ekipu sukladno 

odredbama Propisnika Kupa ISF-a u rukometu.

Financiranje

Hrvatski školski športski savez kao organizator natjecanja Kupa ISF-a ima sljedeće 
obveze:
 organizirati poluzavršna natjecanja te Završnicu Kupa ISF-a
 snositi sljedeće troškove organizacije poluzavršnih natjecanja i Završnice Kupa 

ISF-a:



• natjecateljskog povjerenstva
• sudaca
• liječnika 
• prehrane
• dnevnice voditeljima
• prijevoza

 snositi sve troškove nastupa pobjednika Kupa ISF-a na ISF Svjetskom školskom 
rukometnom prvenstvu 2012. godine

ŽŠŠS snosi troškove organizacije županijskog natjecanja.  
ŽŠŠS  koji  se  prijave  za provoditelja  poluzavršnih  natjecanja  te  za  domaćina 

Završnice Kupa ISF-a imaju sljedeće obveze:
• provoditi natjecanje
• osigurati  sve  tehničke  i  organizacijske  uvjete  prema  pravilima  športa  i 

Propisniku Kupa ISF-a u rukometu,
• osigurati  odgovarajuću  zdravstvenu  zaštitu  na  mjestu  natjecanja,  kao  i 

unaprijed odrediti postupak zbrinjavanja ozlijeđenog natjecatelja.


