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Izvršni odbor Hrvatskog ragbijaškog saveza (u daljnjem tekstu Izvršni odbor) na sjednici održanoj 1. listopada
2016. godine donio je:

PROPOZICIJE NAČINA NATJECANJA DRUGE LIGE PRVENSTVA
HRVATSKE ZA SENIORE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Prema članku 13 Propozicija Prvenstva Hrvatske za seniore ovim Propozicijama se određuje:
•

koji dio natjecanja druge lige predstavlja prvi dio sezone, a koji dio predstavlja drugi dio sezone u
smislu prava nastupa igrača,

•

način određivanja jedinstvenog pobjednika i redoslijeda ostalih momčadi natjecanja druge lige
Prvenstva u smislu stjecanja prava nastupa u natjecanju prve lige Prvenstva u sljedećoj sezoni,

•

raspored, vremena i redoslijed odigravanja i domaćinstava utakmica natjecanja druge lige.

FORMAT NATJECANJA
Članak 2.
Natjecanje druge lige Prvenstva Hrvatske u ragbiju za seniore (u daljnjem tekstu: Druga liga Prvenstva) igra se
po principu jednodnevnih Turnira.
Turniri Druge lige Prvenstva se dijele na:
•

Regionalne kvalifikacijske turnire

•

Kvalifikacijske turnire

•

Finalni turnir

Članak 3.
Regionalni kvalifikacijski turniri igraju se po potrebi i u svrhu određivanja kvalifikacijskog redoslijeda za prijavu
dvije (2) momčadi iz pripadajuće regije na pojedini Kvalifikacijski turnir, a prije odigravanja prvog
Kvalifikacijskog turnira Druge lige Prvenstva.
Broj, vrijeme i mjesta odigravanja Regionalnih kvalifikacijskih turnira u sezoni određuje Povjerenik natjecanja u
dogovoru sa klubovima prijavljenim u natjecanje Druge lige Prvenstva iz pojedine regije. Pri tome broj turnira
mora biti dovoljan za jednoznačno određivanje kvalifikacijskih pozicija u regiji uz minimalno odigran
jednokružni liga sustav.
Kvalifikacijski redoslijed momčadi nakon odigranih Regionalnih kvalifikacijskih turnira se određuje prema broju
osvojenih bodova na utakmici i ostalim kriterijima opisanim u Propozicijama Prvenstva Hrvatske za seniore.

Članak 4.
Ukoliko se na jednom Regionalnom kvalifikacijskom turniru igra više od jedne utakmice, trajanje pojedine
utakmice je 2 x 20 minuta, a ako se igra samo jedna utakmica u danu trajanje utakmice je 2 x 40 minuta.

Članak 5.
Kvalifikacijski turniri igraju se nakon Regionalnih kvalifikacijskih turnira, prije Finalnog turnira, a u svrhu
određivanja parova za Finalni turnir Druge lige Prvenstva.
U jednoj sezoni Druge lige Prvenstva igraju se tri (3) Kvalifikacijska turnira.
Vrijeme i mjesta odigravanja Kvalifikacijskih turnira u sezoni određuje Povjerenik natjecanja u dogovoru sa
klubovima prijavljenim u natjecanje Druge lige Prvenstva, a prema Kalendaru natjecanja HRS za tu sezonu.
Svaka od momčadi koja se kroz Regionalne kvalifikacijske turnire ili prijavom plasirala među dvije (2) najbolje
momčadi iz svoje regije mora biti domaćin jednog od Kvalifikacijskih ili Finalnog turnira.
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Članak 6.
Prije početka prvog Kvalifikacijskog turnira Povjerenik natjecanja svojom odlukom, a temeljem plasmana na
Regionalnim kvalifikacijskim turnirima ili, ako Regionalni kvalifikacijski turniri nisu odigrani u nekoj regiji, prema
Članku 6 Propozicija Prvenstva Hrvatske za seniore, označava po dvije momčadi iz svake regije oznakama:
•

S1 – Prvoplasirana momčad Regije Sjever

•

S2 – Drugoplasirana momčad Regije Sjever

•

J1 – Prvoplasirana momčad Regije Jug

•

J2 – Drugoplasirana momčad Regije Jug

Članak 7.
Na svakom Kvalifikacijskom turniru nastupa najviše četiri (4) momčadi i igraju se najviše tri (3) utakmice.
Prvenstvo prava nastupa na Kvalifikacijskim turnirima imaju momčadi koje su se kroz Regionalne kvalifikacijske
turnire ili prijavom plasirale među dvije (2) najbolje momčadi iz svoje regije.
Svaka od tih momčadi mora najmanje sedam (7) dana prije odigravanja svakog Kvalifikacijskog turnira pismeno
(pismo, telefaks, e-mail) potvrditi svoje sudjelovanje Povjereniku natjecanja i klubu domaćinu turnira.
Ukoliko neka od tih momčadi ne iskoristi svoje pravo prijave na Kvalifikacijski turnir, pravo prijave sudjelovanja
na turniru stječu prvo redom slabije plasirane momčadi sa Regionalnih kvalifikacijskih turnira iz regije odakle je
momčad koja je odustala, a potom i redom slabije plasirane momčadi sa Regionalnih kvalifikacijskih turnira iz
druge regije dok se ne popune sva četiri (4) mjesta na turniru.
Momčad koja na nekom turniru mijenja neku od momčadi iz prethodnog članka, prilikom određivanja parova za
utakmice turnira preuzima oznaku te momčadi.

Članak 8.
Ukoliko se na pojedini Kvalifikacijski turnir prijave četiri (4) momčadi na turniru se igraju dvije (2) utakmice i to
po rasporedu:
•

Na prvom Turniru parovi su: S1 – J2, J1 – S2

•

Na drugom Turniru parovi su: J1 – J2, S1 – S2

•

Na trećem Turniru parovi su: S1 – J1, J2 – S2

Ukoliko se na pojedini Kvalifikacijski turnir prijave tri (3) momčadi na turniru se igraju tri (3) utakmice i to tako
da se prvo odigra utakmica koja je bila predviđena rasporedom za taj turnir, a potom prvo poraženi iz te
utakmice igra sa trećom prijavljenom momčadi, a potom i pobjednik te utakmice igra sa trećom prijavljenom
momčadi. Bodovi iz sve tri odigrane utakmice se računaju za ukupni poredak u Kvalifikacijskim turnirima te
svaka od te tri momčadi dobiva po jedan (1) dodatni bod koji se računa za ukupni poredak u Kvalifikacijskim
turnirima.
Ukoliko se na pojedini Kvalifikacijski turnir prijave dvije (2) momčadi igra se utakmica između te dvije momčadi.
Bodovi iz te utakmice se računaju za ukupni poredak u Kvalifikacijskim turnirima te svaka od te dvije momčadi
dobiva po dva (2) dodatna boda koji se računaju za ukupni poredak u Kvalifikacijskim turnirima.
Ukoliko se na pojedini Kvalifikacijski turnir prijavi jedna (1) momčad ona ostvaruje četiri (4) boda koji se
računaju za ukupni poredak u Kvalifikacijskim turnirima.

Članak 9.
Ukoliko se na jednom Kvalifikacijskom turniru igra više od jedne utakmice, trajanje pojedine utakmice je 2 x 20
minuta, a ako se igra samo jedna utakmica u danu trajanje utakmice je 2 x 40 minuta.

Članak 10.
Finalni turnir se igra nakon Kvalifikacijskih turnira, a u svrhu određivanja konačnog plasmana četiri najbolje
plasirane momčadi u Drugoj ligi Prvenstva.
Na Finalnom turniru pravo prvenstva prijave imaju četiri (4) najbolje plasirane momčadi u ukupnom poretku u
Kvalifikacijskim turnirima.
Svaka od tih momčadi mora najmanje sedam (7) dana prije odigravanja Finalnog turnira pismeno (pismo,
telefaks, e-mail) potvrditi svoje sudjelovanje Povjereniku natjecanja i klubu domaćinu turnira.
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Ukoliko neka od tih momčadi ne iskoristi svoje pravo prijave na Kvalifikacijski turnir, pravo prijave sudjelovanja
na turniru stječu prvo redom slabije plasirane momčadi u ukupnom poretku u Kvalifikacijskim turnirima.

Članak 11.
Ukoliko se na Finalni turnir prijave četiri (4) momčadi na turniru se igraju dvije (2) utakmice. Prijavljenim
momčadima se dodjeljuje redni broj prema plasmanu u ukupnom poretku u Kvalifikacijskim turnirima. Najbolje
plasirana momčad, od prijavljenih na Finalni turnir dobiva redni broj jedan (1), drugoplasirana dobiva broj dva
(2), trećeplasirana broj tri (3), a četvrto plasirana momčad dobiva broj četiri (4). Utakmice se igraju prema
sljedećem rasporedu:
•

Za treće mjesto Finalnog turnira: Momčad sa rednim brojem 3 protiv momčadi sa rednim brojem 4

•

Za prvo mjesto Finalnog turnira: Momčad sa rednim brojem 1 protiv momčadi sa rednim brojem 2

Pobjednik utakmice za prvo mjesto Finalnog turnira osvaja prvo mjesto u Drugoj ligi Prvenstva, a poraženi u
utakmici za prvo mjesto Finalnog turnira osvaja drugo mjesto u Drugoj ligi Prvenstva.
Pobjednik utakmice za treće mjesto Finalnog turnira osvaja treće mjesto u Drugoj ligi Prvenstva, a poraženi u
utakmici za treće mjesto Finalnog turnira osvaja četvrto mjesto u Drugoj ligi Prvenstva.
Ukoliko se na Finalni turnir prijave tri (3) momčadi na turniru se igraju tri (3) utakmice. Prijavljenim momčadima
se dodjeljuje redni broj prema plasmanu u ukupnom poretku u Kvalifikacijskim turnirima. Najbolje plasirana
momčad, od prijavljenih na Finalni turnir dobiva redni broj jedan (1), drugoplasirana dobiva broj dva (2), a
trećeplasirana momčad dobiva broj tri (3). Utakmice se igraju prema sljedećem rasporedu:
•

Prva utakmica: Momčad sa rednim brojem 1 protiv momčadi sa rednim brojem 3

•

Druga utakmica: Momčad sa rednim brojem 2 protiv momčadi sa rednim brojem 3

•

Treća utakmica: Momčad sa rednim brojem 1 protiv momčadi sa rednim brojem 2

Bodovi iz sve tri odigrane utakmice se računaju za poredak na Finalnom turniru. Redoslijed ostvaren na
Finalnom turniru određuje redoslijed u natjecanju Druge lige Prvenstva, to jest prvo, drugo i treće mjesto u
natjecanju Druge lige Prvenstva.
Ukoliko se na Finalni turnir prijave dvije (2) momčadi igra se utakmica između te dvije momčadi. Pobjednik te
utakmice osvaja prvo mjesto u Drugoj ligi Prvenstva, a poraženi u toj utakmici osvaja drugo mjesto u Drugoj ligi
Prvenstva.
Ukoliko se na Finalni turnir prijavi samo jedna (1) momčad ona osvaja prvo mjesto u Drugoj ligi Prvenstva.

Članak 12.
Redoslijed momčadi koje nisu sudjelovale na Finalnom turniru određuje se na način da najbolje plasirana
momčad u ukupnom poretku na Kvalifikacijskim turnirima, a koja nije sudjelovala na Finalnom turniru, osvaja
sljedeće „slobodno“ mjesto u poretku, to jest peto, četvrto, treće ili drugo, ovisno o tome koliko se momčadi
prijavilo na Finalni turnir. Daljnja mjesta, redoslijedom koji su ostvarili u ukupnom poretku na Kvalifikacijskim
turnirima, osvajaju momčadi koje su odigrale bar jednu utakmicu na Kvalifikacijskim turnirima.
Sve momčadi koje su sudjelovale u Kvalifikacijskim regionalnim turnirima, a nisu sudjelovale u Kvalifikacijskim
turnirima ostvarile su posljednje mjesto (broj momčadi koje su sudjelovale u Kvalifikacijskim turnirima plus
jedan) u natjecanju Druge lige Prvenstva.

DJELOVI SEZONE
Članak 13.
Cijelo natjecanje Druge lige Prvenstva u jednoj sezoni se smatra istim dijelom sezone.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Sva tumačenja odredaba ovih Propozicija, odluke o rokovima prijava i ostalim pitanjima Prvenstva koja nisu
uređena ovim Propozicijama daje Izvršni odbor Saveza, odnosno Povjerenik natjecanja Saveza.
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Članak 15.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se na sva daljnja natjecanja druge lige u
Prvenstvu Hrvatske u ragbiju za seniore.
U Zagrebu, 1. listopada 2016. godine
Predsjednik Hrvatskog ragbijaškog saveza
Dragutin Kamenski v.r.
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