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Izvršni odbor Hrvatskog ragbijaškog saveza (u daljnjem tekstu Izvršni odbor) na sjednici održanoj 20. kolovoza 
2014. godine donio je: 

PROPOZICIJE 
KUPA HRVATSKE 

ZA JUNIORE DO 18 GODINA 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1.  
Hrvatski ragbijaški kup za juniore do 18 godina (u daljnjem tekstu: Kup) je masovno natjecanje svih ragbijaša 
Hrvatske, koje je jedinstveno za cijeli teritorij Hrvatske. 

Članak 2.  
Kup organizira i vodi Hrvatski ragbijaški savez (u daljnjem tekstu: Savez) putem svojih tijela. 

Članak 3.  
Pobjednik Kupa stječe naslov "Pobjednik kupa Hrvatske u ragbiju za juniore do 18 godina". 

Članak 4.  
Kup se igra prema odredbama Pravilnika ragbijaških utakmica, odredbama ovih Propozicija i ostalih 
normativnih akata Saveza te odlukama Izvršnog odbora i Povjerenika natjecanja Saveza. 

PRAVO SUDJELOVANJA 

Članak 5.  
Pravo sudjelovanja u natjecanju Kupa imaju sve ragbijaške udruge (klubovi, sekcije i slično) sa po jednom ili više 
momčadi, kao i momčadi škola, lokalnih zajednica i slično, ako se prijave u skladu s odredbama ovih Propozicija 
i odluka mjerodavnih tijela Saveza. 

PRAVO NASTUPA 

Članak 6.  
Pravo nastupa u natjecanju Kupa imaju igrači registrirani u Savezu, a prema Registracijskom pravilniku Saveza. 
Starost igrača koji smiju nastupiti u natjecanju Kupa ograničena je gornjom granicom od osamnaest (18) godina, 
što znači da pravo nastupa imaju igrači koji u kalendarskoj godini odigravanja utakmice navršavaju osamnaest 
(18) godina i sedamnaest (17) godina i, iznimno uz liječničku potvrdu prema Pravilniku ragbijaških utakmica, 
maksimalno pet (5) igrača koji u kalendarskoj godini odigravanja utakmice navršavaju šesnaest (16) godina. 
Igrač koji u godini igranja utakmice navršava šesnaest (16) godina, ne smije u natjecanju Kupa igrati na mjestu 
igrača prvog ili drugog reda skupa. 

Članak 7.  
Igrači mogu nastupiti u natjecanju Kupa za momčad koja predstavlja klub za koji su registrirani ili, ako za to 
imaju pisani pristanak kluba za koji su registrirani, za neku drugu momčad. 

Članak 8.  
Igrači momčadi škola, lokalnih zajednica i slično dokazuju da imaju pravo nastupa za tu momčad temeljem 
indeksa, školske knjižice, potvrde o prebivalištu i slično, odnosno dokumentom koji je službeni identifikacijski 
dokument po drugim Zakonima i pozitivnim propisima RH. 
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Članak 9.  
Igrač koji je nastupio za jednu momčad u sezoni natjecanja Kupa ne može nastupiti za drugu momčad u istoj 
sezoni natjecanja Kupa. 

Članak 10.  
Obvezu objavljivanja imena momčadi, uključivo i momčadi škola, lokalnih zajednica i slično, ima Povjerenik 
natjecanja HRS-a. 
Uz objavu imena svih momčadi potrebno je navesti i imena svih igrača, trenera i vodstva momčadi. 
Posebno je potrebno voditi evidenciju i istu objavljivati u slučaju vođenja bilo kakvih disciplinskih postupaka 
protiv članova momčadi, odnosno donesenih stegovnih mjera protiv istih. 
Sve ove obavijesti Povjerenik natjecanja HRS-a dužan je kroz Obavijest Povjerenika natjecanja dostaviti svim 
članicama HRS-a, istu kao posebnu obavijest objaviti na web stranicama Saveza, te odluku arhivirati u 
pismohrani Saveza. 

NAČIN NATJECANJA 

Članak 11.  
Kup se igra u Ragbiju XV po aktualnim Pravilima igre izdanim od međunarodne ragbi federacije (World Rugby) 
sa varijacijama za igrače do devetnaest (19) godina. 

Članak 12.  
U završnici natjecanja Kupa se igra jedna (1) utakmica između pobjednika regionalnih natjecanja Kupa. 
Regionalna natjecanja Kupa sačinjavaju momčadi koje teritorijalno pripadaju ili su najbliže području djelovanja 
Zagrebačkog ragbi saveza ili Ragbijaškog saveza Splitsko dalmatinske županije (u daljem tekstu Regija Sjever i 
Regija Jug) koje su se, u roku koji propiše Povjerenik natjecanja Saveza, prijavile za natjecanje Kupa. 

Članak 13.  
Ako se kroz regionalna natjecanja Kupa u završnicu plasira samo jedna (1) momčad (ostale se ne prijave ili 
odustanu), ta momčad postaje pobjednik Kupa. 
Bilo koji slučaj izvan navedenih riješit će svojom odlukom Izvršni odbor Saveza. 

Članak 14.  
Natjecanje Kupa po regijama se odvija jednokružno ili dvokružno „na ispadanje“, na način da se iz svake regije 
dobije po jedna (1) momčad, pobjednik natjecanja po regijama, koje ulaze u završnicu Kupa Hrvatske. 
Ako momčad pobjednika regionalnog natjecanja Kupa ne želi ili ne može sudjelovati na završnici Kupa, može ju 
zamijeniti poražena momčad završnice regionalnog natjecanja Kupa. 
Odluku o tome igra li se jednokružno ili dvokružno donosi izvršno tijelo regije u suradnji sa Povjerenikom 
natjecanja Saveza, a zavisno o broju prijavljenih momčadi u regiji. 

Članak 15.  
Parovi kola natjecanja Kupa, osim u završnici, se određuju ždrijebanjem. 
Ako se u regionalnom natjecanju Kupa prijavi ili se u sljedeće kolo regionalnog natjecanja Kupa plasira neparni 
broj momčadi prilikom ždrijebanja parova kola regionalnog natjecanja Kupa jedna će momčad biti slobodna i 
plasirati će se u sljedeće kolo Kupa. Ako je neka momčad u nekom kolu regionalnog natjecanja Kupa bila 
slobodna u sljedećem kolu regionalnog natjecanja Kupa ne može biti slobodna i igra u gostima (u dvokružnom 
načinu natjecanja to znači da u gostima igra uzvratnu utakmicu). 
Ako se u nekoj regiji za regionalno natjecanje Kupa prijavi samo jedna (1) momčad ona automatski ulazi u 
završnicu natjecanja Kupa. 

Članak 16.  
Završnica natjecanja Kupa igra se naizmjence u Regiji Sjever i u Regiji Jug. Ukoliko se neke godine završnica 
natjecanja Kupa, u regiji po rasporedu, iz bilo kojeg razloga ne odigra, dogodine je mjesto odigravanja završnice 
natjecanja Kupa u drugoj regiji, kao da je navedena završnica Kupa odigrana. 
Mjesto odigravanja završne utakmice natjecanja Kupa određuje domaćin, momčad iz regije u kojoj se igra 
završna utakmica natjecanja Kupa, a koja se plasirala u završnu utakmicu natjecanja Kupa. 
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Članak 17.  
Ukoliko to nije prethodnim člancima ovog Pravilnikom drugačije određeno, domaćin utakmice natjecanja Kupa 
je momčad koja je prethodnom kolu natjecanja Kupa bila gost. 
Ukoliko su obje momčadi utakmice kola natjecanja Kupa u prethodnom kolu bile gosti, domaćini ili slobodni, 
domaćin je momčad koja je u prethodnim utakmicama te sezone natjecanja Kupa bila više puta gost, a ako su i 
u tome momčadi jednake, domaćin je momčad koja je prilikom ždrijebanja prva izvučena. 
U dvokružnom načinu natjecanja odredbe ovog članka se odnose na domaćinstvo prve utakmice kola 
natjecanja Kupa. U drugoj utakmici kola se domaćinstvo zamjenjuje. 

Članak 18.  
Ždrijebanje parova obavlja Povjerenik natjecanja Saveza uz prethodnu obavijest sudionicima o mjestu i 
vremenu ždrijebanja. 

Članak 19.  
Otkazivanje, odustajanje ili neodigravanje svojom krivnjom jedne utakmice Kupa u jednokružnom ili turnirskom 
dijelu natjecanja, a dvije utakmice u dvokružnom dijelu natjecanja, od bilo koje momčadi koja se prijavila u 
natjecanje Kupa predstavlja odustajanje te momčadi od natjecanja Kupa. 

VRIJEME IGRANJA 

Članak 20.  
Sve utakmice Kupa se igraju subotom ili nedjeljom u vrijeme koje odgovara gostujućoj momčadi. 
Gostujuća momčad mora najmanje četrnaest (14) dana prije predviđenog datuma utakmice ili u roku od najviše 
dva (2) dana od objave datuma utakmice od tijela koje upravlja natjecanjem, što god nastupa kasnije, 
obavijestiti momčad domaćina o željenom vremenu početka utakmice i usuglasiti s domaćinom vrijeme igranja. 
Sporove oko vremena početka utakmice u natjecanju Kupa razrješuje Povjerenik natjecanja Saveza svojom 
odlukom. 

Članak 21.  
Dogovorom klubova, uz obavijest Povjereniku natjecanja Saveza, pojedina utakmica Kupa se može odigrati i 
drugog dana, ali isključivo u tjednu prije ili poslije predviđenog datuma, određenog Kalendarom natjecanja. 

RUKOVOĐENJE NATJECANJEM 

Članak 22.  
Natjecanjem Kupa rukovodi Povjerenik natjecanja Saveza. 
U regionalnom dijelu natjecanja Kupa Povjerenik natjecanja Saveza može vođenje natjecanja povjeriti 
Povjereniku natjecanja regije.  

Članak 23.  
Povjerenici natjecanja regija dostavit će u određenom roku, a kako odredi svojom odlukom Povjerenik 
natjecanja Saveza, Povjereniku natjecanja Saveza popis prijavljenih momčadi i raspored odigravanja utakmica. 
Povjerenici natjecanja regija odredit će rok za prijavu, izvršiti ždrijebanje i utvrditi kalendar natjecanja po 
regijama, uz određivanje delegata, te obavijestiti nadležni zbor ragbijaških sudaca da delegira suce, a sve u 
skladu s odlukom Povjerenika natjecanja Saveza. 

Članak 24.  
Neposredan vid rukovođenja natjecanjem Kupa povjerenici natjecanja ostvaruju putem delegata utakmice. 
Delegat utakmice je dužan u potpunosti izvršavati svoje obveze navedene u Pravilniku ragbijaških utakmica. 

Članak 25.  
Povjerenik natjecanja Saveza određuje Delegata Saveza za završnicu Kupa. 
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ŽALBENI POSTUPAK 

Članak 26.  
Uz žalbu na odigranu utakmicu Kupa prilaže se taksa prema važećim Financijskim odlukama Saveza. Ako uz 
žalbu na odigranu utakmicu Kupa nije priložena taksa smatra se da žalba nije podnesena. 
Žalbe na odigranu utakmicu regionalnog dijela natjecanja Kupa rješava Povjerenik natjecanja regije, a žalbe na 
odigranu utakmicu završnice natjecanja Kupa rješava Povjerenik natjecanja Saveza. 
Žalba na odluku Povjerenika natjecanja po žalbi na odigranu utakmicu Kupa podnosi se Izvršnom odboru 
Saveza. 

SUCI 

Članak 27.  
Utakmice u regionalnom natjecanju Kupa sude suci koje odredi Zbor ragbijaških sudaca regije u kojoj se 
utakmica igra, a u završnici natjecanja Kupa sude suci koje odredi Zbor ragbijaških sudaca Hrvatske. 
Na svim utakmicama Kupa moraju biti određeni glavni sudac i pomoćni suci. 
Ako na utakmicu ne dođe delegirani glavni sudac, postupit će se po odredbama Pravilnika o ragbijaškim sucima 
i suđenju ragbijaških utakmica. 

Članak 28.  
Predsjednik Zbora ragbijaških sudaca Hrvatske svojom odlukom određuje o eventualnom uvođenju kontrolora 
suđenja. 

FINANCIJSKE ODREDBE 

Članak 29.  
Isplata troškova sudaca mora se obaviti prije početka utakmice. 
Ako se tako ne postupi, igra se prijateljska utakmica, te gostujuća momčad dobiva utakmicu zbog 
organizacijskog propusta. Ovu utakmicu mora suditi delegirani sudac. 

Članak 30.  
U pravilu na utakmicama Kupa (regionalnog dijela ili završnice) dužnost delegata i kontrolora se obavlja bez 
naknade. Istima se može naknaditi putni trošak u visini prosječne cijene autobusne povratne karte od mjesta 
prebivališta do mjesta odigravanja utakmice, s tim da se delegat ili kontrolor mogu odreći predviđene naknade i 
o tome obavijestiti organizatora pisanim putem. 

Članak 31.  
U slučaju odustajanja momčadi od natjecanja Kupa nakon što se prijavila u natjecanje Kupa, momčad koja je 
odustala od natjecanja Kupa plaća administrativne takse na račun Saveza prema važećim Financijskim 
odlukama Saveza. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 32.  
Odustajanje od natjecanja povlači za posljedicu sve sankcije predviđene Pravilnikom ragbijaških utakmica te 
gubitak kotizacije. 

Članak 33.  
Sastavni dio ovih Propozicija su Financijske odluke i Pravilnik ragbijaških utakmica Saveza. 
Sastavni dio ovih Propozicija je Kalendar natjecanja koji donosi Izvršni odbor Saveza. 

Članak 34.  
O isključenim igračima i njihovu pravu igranja vodi brigu Povjerenik natjecanja Saveza koji nakon svakog 
odigranog kola svojim odlukama obavještava o tome sve sudionike Kupa. 
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Članak 35.  
Sva tumačenja odredaba ovih Propozicija, odluke o rokovima prijava i ostalim pitanjima Kupa koja nisu uređena 
ovim Propozicijama daje Izvršni odbor Saveza, odnosno Povjerenik natjecanja Saveza. 

Članak 36.  
Ove propozicije stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se na sva daljnja natjecanja u Kupu Hrvatske u 
ragbiju za juniore do 18 godina. 
 
U Zagrebu, 20. kolovoza 2014. godine 
 
Predsjednik Hrvatskog ragbijaškog saveza 
Dragutin Kamenski v.r. 
 


