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PROPOZICIJE RUKOMETNOG KUPA RS KKŽ
Članak 1.
U natjecanju za Hrvatski rukometni kup – RS KKŽ sudjeluju svi klubovi KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE.
Natjecanje za Hrvatski kup - RS KKŽ se igra u dva dijela:
- prednatjecanje
- završnica.
Članak 2.
KUP RS KKŽ moraju igrati klubovi (m-ž) 1. i 2. HRVATSKE LIGE, dok ostali klubovi mogu igrati ukoliko se
pismeno prijave RS KKŽ da žele igrati kup. Eventualne pismene prijave dostaviti u RS KKŽ

najkasnije do 01.listopada tekuće godine.
Utakmice prednatjecanja i završnice kupa RS KKŽ organiziraju se i igraju kup sustavom.
Uvjete i pravo na organizaciju završnice turnira kupa određuje Upravni odbor RS KKŽ-a.
Članak 3.
U prednatjecanju i završnici se igra po jedna utakmica. Pobjednici utakmica prednatjecanja ostvaruju pravo
igranja u završnici Hrvatskog kupa – RS KKŽ.
Ako utakmica prednatjecanja i završnice nakon 60 minuta završi neriješenim rezultatom, pobjednik se dobiva
izvođenjem sedmeraca. Sedmerci se izvode naizmjenično najprije po pet (različiti izvođači) u seriji. Ukoliko je i
nakon pet izvedenih sedmeraca sa svake strane, rezultat i dalje izjednačen, nastavlja se s izvođenjem
sedmeraca s time da je redoslijed izvođenja ekipa obrnut. Svaka ekipa mora opet odrediti po 5 izvođača (mogu
svi ili samo poneki igrači iz prve serije), a pobjednik se dobiva ako nakon jednakog broja izvedenih sedmeraca u
drugoj i svim slijedećim serijama jedna od ekipa ima prednost. Princip nominiranja po pet igrača primjenjuje se
do konačne odluke.
Pobjednik Kupa Hrvatske - RS KKŽ za muške i žene nastavlja natjecanje na kupu REGIJE SJEVER.
Ukoliko je pobjednik završnice Kupa Hrvatske - RS KKŽ za muške i žene ne želi sudjelovati u kupu REGIJE
SJEVER, RS KKŽ predstavljati će drugo poredana ekipa, eventualno treće poredana ekipa, eventualno četvrto
poredana ekipa.
Članak 4.
Troškovi službenih osoba na utakmicama prednatjecanja Hrvatskog kupa- RS KKŽ izračunavaju se prema
troškovniku III. HRL.
Troškovi se na utakmicama završnice Hrvatskog kupa- RS KKŽ izračunavaju prema troškovniku II. HRL.
Klub domaćin snosi sve troškove službenih osoba sukladno odredbama ovih Propozicija.
Članak 5.
Za cjelokupnu organizacijsko-tehničku provedbu natjecanja, Upravni odbor RS KKŽ-a imenuje
povjerenstvo/povjerenika , za svaku natjecateljsku godinu.
U natjecateljskoj godini povjerenstvo/povjerenik za natjecanje je:
- za Hrvatski kup - RS KKŽ . . . . . . . . . gospodin Dieter Benotić i . . ..Ured za natjecanje RS KKŽ.
Članak 6.
Obveze su povjerenstva/povjerenika za natjecanje da:
1. izravno upravlja natjecanjem na osnovi propozicija natjecanja i propisnika HRS-a;
2. registrira utakmice;
3. u prvom stupnju odlučuje o svim pitanjima vezanim za ustroj natjecanja;
4. odlučuje o novčanim kaznama propisanim svim propisnicima HRS-a;
5. samostalno pokreće stegovne postupke i odlučuje u prvom stupnju o kaznama zbog prekršaja klubova i
pripadnika HRS-a na utakmicama;
6. redovito izdaje glasnik; nakon svakoga odigranog kola i elektronskom poštom ga otprema:
a) klubovima sudionicima natjecanja,
b) rukometnom savezu KKŽ,
c) Natjecateljskom povjerenstvu RS KKŽ,
d) predsjedniku RS KKŽ,
e) povjerenicima za natjecanje kupa REGIJE SJEVER,

f) predsjedniku Udruge hrvatskih rukometnih sudaca – RS KKŽ;
7. zaprima žalbe na svoje odluke i sa svim pisanim dokazima, osobnim obrazloženjem i potvrdom o uplaćenoj
žalbenoj pristojbi otprema poštanskom doznačnicom Natjecateljskom povjerenstvu RS KKŽ;
8. povjerenstvo/povjerenik za Hrvatski kup - RS KKŽ provodi natjecanje u prednatjecanju i završnici Hrvatskog
kupa –RS KKŽ sukladno ovim Propozicijama i naputku Natjecateljskog povjerenstva HRS-a;
9. obavlja sve pripreme za predstojeću natjecateljsku godinu;
10. djelatno i stalno surađuje s Natjecateljskim povjerenstvom HRS-a;
11. obavlja i ostale poslove radi uspješne provedbe natjecanja.
Članak 7.
Glasnik je službeno i javno sredstvo izvješćivanja i objavljivanja odluka i zaključaka te zamjenjuje pisani
otpravak za odluke u prvom stupnju.
Članak 8.
Tijelo drugog stupnja koje odlučuje o žalbama na odluke povjerenstva/povjerenika za natjecanja jest
Natjecateljsko povjerenstvo RS KKŽ. Ukoliko su odluke utemeljene na Propozicijama natjecanja, odnosno
Stegovno povjerenstvo ukoliko se primjenjuje Stegovni propisnik kao temelj odluka u prvom stupnju.
Natjecateljsko povjerenstvo RS KKŽ

