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TEKMOVALNA SEZONA 2016/2017 

 

P R O P O Z I C I J E 

ZA TEKMOVANJE MLADIH 

 

 

1. SPLOŠNI DEL 

1.1 Rokometna zveza Slovenije na podlagi Pravilnika o rokometnih tekmovanjih v republiki Sloveniji organizira državna 
prvenstva za naslednje kategorije: 
- MLADINCE – LETNIK 1997 
- MLADINKE – LETNIK 1997 
- KADETE IN KADETINJE – LETNIK 2000 
- STAREJŠE DEČKE IN DEKLICE A – LETNIK 2002 
- STAREJŠE DEČKE IN DEKLICE B – LETNIK 2003 
- MLAJŠE DEČKE IN DEKLICE A – LETNIK 2004 
- MLAJŠE DEČKE IN DEKLICE B – LETNIK 2005 
- MLAJŠE DEČKE IN DEKLICE C – LETNIK 2006 
- MALI ROKOMET – LETNIK 2006 IN MLAJŠI 

 
1.2 V vseh kategorijah se podeli pokale ekipam za osvojeno 1. ( 2., 3. in 4. – turnirji) mesto in medalje (20) za osvojeno 1., 

2., 3. (4. mesto - turnirji). 
 
1.3 Tekmovanja za državna prvenstva se igrajo vsako leto in se odvijajo po skupinah in stopenjsko. 

 
1.4 Rokometna zveza Slovenije sodeluje tudi pri organizaciji in izvedbi državnega prvenstva osnovnih šol (mini rokomet, 5., 

6., 7., 8. In 9. razred) ter srednjih šol v rokometu. Propozicije in sistem tega tekmovanja bodo objavljene v Reviji ŠPORT 
MLADIH. 
 
 

2. PRIJAVA 

2.1 Vse ekipe, katere želijo sodelovati v tekmovanju mladih za državno prvenstvo, morajo sodelovanje potrditi v skladu z 

razpisom in organizacijo tekmovanj v okviru Rokometne zveze Slovenije. 

2.2 Na osnovi prijav se bodo ekipe razvrstile v skupine za tekmovanje v posameznih starostnih kategorijah predvidoma po 

teritorialnem principu. 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

3.1 MLADINCI, MLADINKE, KADETI, KADETINJE, STAREJŠE DEKLICE A in B, STAREJŠI DEČKI A in B, MLAJŠI DEČKI A in B, 

MLAJŠE DEKLICE A in B, MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE C 

Na tekmah lahko nastopajo igralci - igralke, ki so pravilno registrirani (Registracijska komisija RZS) in vpisani v register 

licenciranih igralcev (Rokometna zveza Slovenije) ter imajo predpisane članske izkaznice. 

Mlajši dečki in deklice C lahko nastopajo tudi v primeru, če nimajo izdane licence. 

3.2 TRENERJI 

Vse ekipe morajo imeti licenciranega trenerja. 

 

4. STROŠKI 

4.1 Ekipa domačin (organizator) nosi stroške organizacije turnirja ali posamezne tekme in stroške sodnikov ter delegata (na 

finalu). V tekmovanju starejših dečkov (A in B), mlajših dečkov (A in B) in mlajših deklic (A in B) lahko v predtekmovanju 

sodi tekme tudi samo en sodnik. 

4.2 Ekipa domačin (organizator) je dolžan zagotoviti zdravniško službo. Zdravniško službo lahko opravlja tudi strokovno 

usposobljena oseba (fizioterapevt, maser) domačega moštva, ki sedi na klopi za uradne osebe domačega moštva (v 

zapisnik pod OPOMBE delegat/prvo imenovani sodnik vpiše, da zdravniško službo opravlja: ime in priimek 

fizioterapevta ali maserja domačega moštva), vendar mora v primeru poškodbe igralca-ke gostujočega moštva nuditi 
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pomoč, če je potrebna zlasti v primerih, ko gostujoče moštvo nima na klopi za uradne osebe usposobljene osebe za 

nudenje prve pomoči. 

4.3 Vsaka ekipa nosi svoje potne stroške in stroške prehrane. 

4.4  Ekipa, ki organizira finale je dolžna preskrbeti za prehrano vseh nastopajočih. Na finalnih turnirjih se določi najboljšega 

strelca – najboljšo strelko, najboljšega igralca – najboljšo igralko in najboljšega vratarja – najboljšo vratarko. 

4.5 Zaradi zmanjšanja prevoznih stroškov, predlagamo, da v kolikor je mogoče ekipe starejših deklic, starejših dečkov  A in 

B, mlajših deklic A in B, mlajših dečkov A in B odigrajo tekme ob istem dnevu.     

 

5. SISTEM TEKMOVANJA 

5.1 Tekmovanje se odvija po dvokrožnem  ligaškem sistemu - možen je tudi skrajšani ligaški sistem (turnirji).  

5.2 Točkovanje: 

         - za zmago osvoji ekipa 2 točki 

         - za neodločen rezultat 1 točka 

         - za izgubljubeno tekmo 0 točk 

5.3 Prvak v vseh tekmovanjih je tista ekipa, ki ima po končanem tekmovanju največ točk. V primeru enakega števila točk 

dveh ali več ekip, odločajo o vrstnem redu izidi medsebojnih srečanj po naslednjem kriteriju: 

        - število osvojenih točk medsebojnih srečanj 

        - gol razlika medsebojnih srečanj 

        - večje število danih golov v gosteh 

        - gol razlika vseh tekem 

        - večje število danih golov vseh tekem 

5.4 Kvalifikacijsko ali izločilno tekmovanje med tremi ali več moštvi se lahko izvede v obliki turnirja na nevtralnem igrišču 

po enokrožnem sistemu.  

Vrstni red se določi na podlagi naslednjih kriterijev: 

         - števila osvojenih vseh točk; 

         - rezultat medsebojnega srečanja; 

         - gol razlika vseh srečanj; 

         -  večje število danih golov vseh srečanj.     

    

5.5 PREDTEKMOVANJE 

MLADINKE, KADETINJE, STAREJŠE DEKLICE A 

Ekipe so razvrščene v dve (2) skupini (VZHOD, ZAHOD): 

Igra se po dvokrožnem točkovnem sistemu, vsak z vsakim. 

STAREJŠE DEKLICE B 

Igra se po dvokrožnem točkovnemenotna 9 član 

MLAJŠE DEKLICE A, MLAJŠE DEKLICE B, MLAJŠE DEKLICE C  

Ekipe so razvrščene v tri (3) skupine (CENTER, VZHOD, ZAHOD). 

Igra se po dvokrožnem točkovnem sistemu, vsak z vsakim. 

V kategoriji mlajših deklic C se igra skrajšani ligaški system (turnirji). 

MLADINCI – 2. DRL DRL, KADETI, STAREJŠI DEČKI A, STAREJŠI DEČKI B, MLAJŠI DEČKI A, MLAJŠI DEČKI B, MLAJŠI DEČKI C  

Ekipe so razvrščene v različne predtekmovalne skupine (CENTER I, CENTER II, JUG, VZHOD in ZAHOD). 

Igra se po dvokrožnem točkovnem sistemu, vsak z vsakim. 

V kategoriji mlajših dečkov C se igra skrajšani ligaški sistem (turnirji). Na tej stopnji se tekmovanje tudi zaključi. 
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5.6 POLFINALE 

 KADETI 
 Formirata se dve skupini. Igra se po dvokrožnem ligaškem sistemu vsak z vsakim.  

Skupina A: CENTER I (1., 2., in 3.), CENTER II (1. in 3.), ZAHOD (1. in 2.), uvrščeni po predtekmovanju v  skupinah. 
Skupina B: CENTER II (2.) JUG (1., 2. in 3.), VZHOD I (1., 2., in 3.), uvrščeni po predtekmovanju v skupinah.  
 
Po končanem predtekmovanju se odigrata kvalifikacijski tekmi za napredovanje v polfinalno  skupino A med 4. 
uvrščeno ekipo CENTER I in 3. uvrščeno ekipo ZAHOD.  Domačina 1. tekme se določi z žrebom. 
 
Po končanem predtekmovanju se odigra kvalifikacijski turnir za napredovanje v polfinalno skupino B med, 4. 
uvrščenimi 
ekipami CENTER II, VZHOD, JUG. Organizatorja turnirja se določi z žrebom. Na turnirju se igra vsak z  vsakim, en dan. 
 
Ekipe, katere se niso uvrstile v polfinale, nadaljujejo tekmovanje po skupinah. Igra se po dvokrožnem ligaškem sistemu, 
vsak z vsakim. Nadaljevaljne skupine bodo oblikovane čimbolj regionalno. 

 
STAREJŠI DEČKI A 
 
Formirata se dve skupini. Igra se po dvokrožnem ligaškem sistemu vsak z vsakim.  
Skupina A: CENTER I (1., 2. in 3. ), CENTER II (1. in 3.), ZAHOD (1. in 2.), uvrščeni po predtekmovanju v skupinah. 
Skupina B: CENTER II (2.) JUG (1. in 2.), VZHOD  (1., 2.,3. in 4.), uvrščeni po predtekmovanju v skupinah. 
 
Po končanem predtekmovanju se odigrata kvalifikacijski tekmi za napredovanje v polfinalno  skupino A med 4. 
uvrščeno ekipo CENTER I in 3. uvrščeno ekipo ZAHOD.  Domačina 1. tekme se določi z žrebom. 
 
Po končanem predtekmovanju se odigrata kvalifikacijski tekmi za napredovanje v polfinalno  skupino B med 4. 
uvrščeno ekipo CENTER II  in 3. uvrščeno ekipo JUG. Domačina 1. tekme se določi z žrebom. 
 
Ekipe, katere se niso uvrstile v polfinale, nadaljujejo tekmovanje po skupinah. Igra se po dvokrožnem ligaškem sistemu, 
vsak z vsakim. Nadaljevaljne skupine bodo oblikovane čimbolj regionalno. 

 

STAREJŠI DEČKI B 
 
Formirata se dve skupini. Igra se po dvokrožnem ligaškem sistemu vsak z vsakim.  
Skupina A: CENTER I (1., 2. in 3.), CENTER II (1. in 4.), ZAHOD (1.,2. in 3.), uvrščeni po predtekmovanju v skupinah. 
Skupina B: CENTER II (2.,3. in 5.), VZHOD  (1., 2., 3. in 4..), CENTER I (4.) uvrščeni po predtekmovanju v skupinah. 

 
Ekipe, katere se niso uvrstile v polfinale, nadaljujejo tekmovanje po skupinah. Igra se po dvokrožnem ligaškem sistemu, 
vsak z vsakim. Nadaljevaljne skupine bodo oblikovane čimbolj regionalno. 

     

         MLAJŠI DEČKI A  

    Ekipe so v polfinalu razdeljene v štiri (4) skupine. Igra se po dvokrožnem točkovnem, vsak z vsakim. 

   V polfinale se uvrstijo: 

   Skupina A: CENTER I (1. In 3.), CENTER II (2.), ZAHOD (1) 

   Skupina B: CENTER I (2.), CENTER II (1. In 3.), ZAHOD (2) 

   Skupina C: JUG (1. in 3.), VZHOD (2.), KVALIFIKANT                                                                   

   Skupina D: JUG (2.), VZHOD (1. in 3.), KVALIFIKANT 

 Po končanem predtekmovanju se odigrata kvalifikacijski tekmi za napredovanje v polfinalno  skupino C med 3.  

uvrščeno ekipo ZAHOD in 4. uvrščeno ekipo CENTER I. Domačina 1. tekme se določi z žrebom. 

 Po končanem predtekmovanju se odigra kvalifikacijski turnir za napredovanje v polfinalno  skupino D med 4. 

uvrščenimi ekipami CENTER II, VZHOD in JUG. Organizatorja turnirja se določi z žrebom. Na turnirju se igra vsak z 

vsakim, en dan.  

   

Ekipe, katere se niso uvrstile v polfinale, nadaljujejo tekmovanje po skupinah. Igra se po dvokrožnem ligaškem sistemu, 
vsak z vsakim. Nadaljevalne skupine bodo oblikovane čimbolj regionalno. 
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                   MLAJŠI DEČKI B NAPREDOVANJE BO NAREJENO po končani prijavi ekip!!!! 

   Ekipe so v polfinalu razdeljene v štiri (4) skupine. Igra se po dvokrožnem točkovnem, vsak z vsakim. 

   V polfinale se uvrstijo: 

   Skupina A: CENTER I (1. in 3.), CENTER II (3.), ZAHOD (1.)  

   Skupina B: CENTER I (2.), CENTER II (1.), ZAHOD (2. in 3.) 

   Skupina C: VZHOD I (1. in 3.), CENTER II (2.), KVALIFIKANT                                                              

   Skupina D: VZHOD I (2.), VZHOD II (1.), CENTER II (4.) KVALIFIKANT 

 Po končanem predtekmovanju se odigra kvalifikacijski tekmi za napredovanje v polfinalno skupino C, med 4. 

uvrščenima ekipama CENTER I in ZAHOD.  Domačina 1. tekme se določi z žrebom. 

 Po končanem predtekmovanju se odigra kvalifikacijski tekmi za napredovanje v polfinalno  skupino D med 4. uvrščeno  

ekipo VZHOD I in 2. uvrščeno VZHOD II. Domačina 1. tekme se določi z žrebom. 

 

Ekipe, katere se niso uvrstile v polfinale, nadaljujejo tekmovanje po skupinah. Igra se po dvokrožnem ligaškem sistemu, 
vsak z vsakim. Nadaljevalne skupine bodo oblikovane čimbolj regionalno. 

 

 

5.7 FINALE 

   MLADINCI – 1. DRL 

 Prva državna liga šteje 12. ekip, katere igrajo po dvokrožnem točkovnem sistemu, vsak z vsakim. Po končanemtekmovanju 

izpadeta v 2. DRL – mladinci, zadnje dve uvrščeni ekipi.  

         MLADINCI – 2. DRL 

          Formirajo se skupine (lige), katere igrajo po dvokrožnem točkovnem sistemu, vsak z vsakim.  

         V finale za 1. – 6. mesta se uvrstita: 1. in 2. uvrščena ekipa iz skupin CENTER, VZHOD in ZAHOD     

   V finale za 7. – 12. mesto se uvrstita: 3. in 4. uvrščena ekipa iz skupin CENTER, VZHOD in ZAHOD 

 V finale za 13. – 17. mesto se uvrstita: 5. in 6. uvrščena ekipa iz skupin CENTER, VZHOD in 5 .uvrščena ekipa ZAHOD1 .in 2. 

uvrščeni ekipi iz finalne lige 1. – 6. Se uvrstita v 1. DRL – MLADINCI 

   KADETI – finalni turnir se igra 13./14.5. 2017  

 V finale za 1. – 4. mesto se uvrstita: 1. In 2. uvrščena ekipa skupine A in B. Igra se B1 – A2 in A1 – B2 (polfinale). V finale se 

uvrstita zmagovalca polfinalnih tekem, poraženca odigrata tekmo za 3. Mesto. Igra se polni čas 2x 30 minut. Turnir se igra 2 dni. 

Organizator je 1. uvrščena ekipa polfinala skupine B. 

        V primeru neodločenega  rezultata se odigra podaljšek 2 x 5 minut. V kolikor je tudi po prvem podaljšku neodločeno se odigra še 

2.   podaljšek 2x 5 minut. Če se tudi 2. podaljšek konča neodločeno se strelja sedemmetrovke vsaka ekipa 5 strelov (različni 

strelci). V kolikor pride do 6. serije in naprej se izvajalec sedemetrovk lahko ponavlja.  

          V finale za 5. – 8. mesto se uvrstita: 3. In 4. uvrščena ekipa skupine A in B. Organizator je 3. uvrščena ekipa polfinala skupine A. 

   V finale za 9. – 12. mesto se uvrstita: 5. In 6. uvrščena ekipa skupine A in B. Organizator je 5. uvrščena ekipa polfinala skupine B.  

 V finale za 13. – 16. mesto se uvrstita: 7. In 8. uvrščena ekipa skupine A in B. Organizator je 7. uvrščena ekipa  polfinala skupine 

A.  

Na finalnih turnirjih za mesta 5. – 8, 9. - 12., 13. - 16. Se tudi igra po sistemu polfinala (višje igra z nižje uvrščeno 

nasprotne skupine) in dveh finalnih tekem (za 1. in 3. mesto na turnirju). Turnirji se odigrajo v enem dnevu.  

 
   RAZVRSTITEV OD 17. – 38. MESTA 

 V razvrstitev za 17. – 21. mesto se uvrstijo: 1. uvrščene ekipe iz posmeznih nadaljevalnih skupin. Če ekipe ne želijo jim ni 

potrebno odigrati zaključnega turnirja. 

        V razvrstitev za 22. – 26. mesto se uvrstijo: 2. uvrščene ekipe iz posmeznih nadaljevalnih skupin. Če ekipe ne želijo jim ni 

potrebno odigrati zaključnega turnirja. 

 V razvrstitev za 27. – 31. mesto se uvrstijo: 3. uvrščene ekipe iz posmeznih nadaljevalnih skupin. Če ekipe ne želijo jim ni 

potrebno odigrati zaključnega turnirja. 
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 V razvrstitev za 32. – 36. mesto se uvrstijo: 4. uvrščene ekipe iz posmeznih nadaljevalnih skupin. Če ekipe ne želijo jim ni 

potrebno odigrati zaključnega turnirja. 

 V razvrstitev za 37. – 38. mesto se uvrstijo: : 5. uvrščene ekipe iz posmeznih iz posmeznih nadaljevalnih skupin. Če ekipe ne želijo 

jim ni potrebno odigrati zaključnega turnirja ali tekme. 

   STAREJŠI DEČKI A finalni turnirji se igrajo 27./ 28.5. 2017 

 V finale za 1. – 4. mesto se uvrstita: 1. In 2. uvrščena ekipa skupine A in B. Igra se A1 – B2 in B1 – A2 (polfinale). V finale se 

uvrstita zmagovalca polfinalnih tekem, poraženca odigrata tekmo za 3. Mesto. Igra se polni čas 2x 25 minut. Turnir se igra 2 dni. 

Organizator je 1. uvrščena ekipa polfinala skupine A. 

        V primeru neodločenega  rezultata se odigra podaljšek 2 x 5 minut. V kolikor je tudi po prvem podaljšku neodločeno se odigra še 

2. podaljšek 2x 5 minut. Če se tudi 2. podaljšek konča neodločeno se strelja sedemmetrovke vsaka ekipa 5 strelov (različni 

strelci). V kolikor pride do 6. serije in naprej se izvajalec sedemetrovk lahko ponavlja.  

   V finale za 5. – 8. mesto se uvrstita: 3. In 4. uvrščena ekipa skupine A in B. Organizator je 3. uvrščena ekipa polfinala skupine B. 

   V finale za 9. – 12. mesto se uvrstita: 5. In 6. uvrščena ekipa skupine A in B. Organizator je 5. uvrščena ekipa polfinala skupine A.  

        V finale za 13. – 16. mesto se uvrstita: 7. In 8. uvrščena ekipa skupine A in B. Organizator je 7. uvrščena ekipa  polfinala skupine 

B.  

Na finalnih turnirjih za mesta 5. – 8, 9. - 12., 13. - 16. Se tudi igra po sistemu polfinala (višje igra z nižje uvrščeno 

nasprotne skupine) in dveh finalnih tekem (za 1. in 3. mesto na turnirju). Turnirji se odigrajo v enem dnevu.  

RAZVRSTITEV OD 17. – 29. MESTA 

 V razvrstitev za 17. – 21. mesto se uvrstijo: 1. uvrščene ekipe iz posmeznih nadaljevalnih skupin. Če ekipe ne želijo jim ni 

potrebno odigrati zaključnega turnirja. 

 V razvrstitev za 22. – 26. mesto se uvrstijo: 2. uvrščene ekipe iz posmeznih nadaljevalnih skupin. Če ekipe ne želijo jim ni 

potrebno odigrati zaključnega turnirja. 

 V razvrstitev za 27. – 29. mesto se uvrstijo: 3. uvrščene ekipe iz posmeznih nadaljevalnih skupin. Če ekipe ne želijo jim ni 

potrebno odigrati zaključnega turnirja. 

 STAREJŠI DEČKI B finalni turnirji se igrajo 20./21.5. 2017 

V finale za 1. – 4. mesto se uvrstita: 1. In 2. uvrščena ekipa skupine A in B. Igra se B1 – A2 in A1 – B2 (polfinale). V finale se 

uvrstita zmagovalca polfinalnih tekem, poraženca odigrata tekmo za 3. Mesto. Igra se polni čas 2x 25 minut. Turnir se igra 2 dni. 

Organizator je 1. uvrščena ekipa polfinala skupine B. 

V primeru neodločenega  rezultata se odigra podaljšek 2 x 5 minut. V kolikor je tudi po prvem podaljšku neodločeno se odigra še 
2. podaljšek 2x 5 minut. Če se tudi 2. podaljšek konča neodločeno se strelja sedemmetrovke vsaka ekipa 5 strelov (različni 
strelci). V kolikor pride do 6. serije in naprej se izvajalec sedemetrovk lahko ponavlja.  

   V finale za 5. – 8. mesto se uvrstita: 3. In 4. uvrščena ekipa skupine A in B. Organizator je 3. uvrščena ekipa polfinala skupine B. 

   V finale za 9. – 12. mesto se uvrstita: 5. In 6. uvrščena ekipa skupine A in B. Organizator je 5. uvrščena ekipa polfinala skupine A.  

 V finale za 13. – 16. mesto se uvrstita: 7. In 8. uvrščena ekipa skupine A in B. Organizator je 7. uvrščena ekipa  polfinala skupine 

B. 

 Na finalnih turnirjih za mesta 5. – 8, 9. - 12., 13. - 16. Se tudi igra po sistemu polfinala (višje igra z nižje uvrščeno 

nasprotne skupine) in dveh finalnih tekem (za 1. in 3. mesto na turnirju). Turnirji se odigrajo v enem dnevu.  

 RAZVRSTITEV OD 17. – 25. MESTA 

 V razvrstitev za 17. – 21. mesto se uvrstijo: 1. uvrščene ekipe iz posmeznih nadaljevalnih skupin. Če ekipe ne želijo jim ni 

potrebno odigrati zaključnega turnirja. 

 V razvrstitev za 22. – 25. mesto se uvrstijo: 2. uvrščene ekipe iz posmeznih nadaljevalnih skupin. Če ekipe ne želijo jim ni 

potrebno odigrati zaključnega turnirja. 

 MLAJŠI DEČKI A finalni turnirji se igrajo 13. ali 14.5. 2017 

 V finale 1. – 4. mesta se uvrsti 1. uvrščena ekipa iz skupine A, B, C, D, igra se vsak z vsakim, en dan. Organizator je 1. 

uvrščena ekipa  polfinala skupine B. 

 V finale 5. – 8. mesta se uvrsti 2. uvrščena ekipa iz skupine A, B, C, D. Organizator  je 2. uvrščena ekipa polfinala skupine 

C. 
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 V finale 9. – 12. mesta se uvrsti 3. uvrščena ekipa iz skupine A, B, C, D. Organizator  je 3. uvrščena ekipa polfinala 

skupine D. 

 V finale 13. – 16. mesta se uvrsti 4. uvrščena ekipa iz skupine A, B, C, D. Organizator  je 4. uvrščena ekipa polfinala 

skupine A. 

 Na finalnih turnirjih za mesta 5. – 8, 9. - 12., 13. - 16. se igra po sistemu polfinala (višje igra z nižje uvrščeno            

nasprotne skupine) in dveh finalnih tekem (za 1. in 3. mesto na turnirju).  Turnirji se odigrajo v enem dnevu.                 

 MLAJŠI DEČKI B finalni turnirji se igrajo 6. ali 7.5. 2017 

 V finale 1. – 4. mesta se uvrsti 1. uvrščena ekipa iz skupine A, B, C, D, igra se vsak z vsakim, en dan. Organizator 

uvrščena ekipa  polfinala skupine A. 

 V finale 5. – 8. mesta se uvrsti 2. uvrščena ekipa iz skupine A, B, C, D. Organizator  je 2. uvrščena ekipa polfinala skupine 

B.  

 V finale 9. – 12. mesta se uvrsti 3. uvrščena ekipa iz skupine A, B, C, D. Organizator  je 3. uvrščena ekipa polfinala 

skupine C. 

 V finale 13. – 16. mesta se uvrsti 4. uvrščena ekipa iz skupine A, B, C, D. Organizator  je 4. uvrščena ekipa polfinala 

skupine D. 

 Na finalnih turnirjih za mesta 5. – 8, 9. - 12., 13. - 16. se igra po sistemu polfinala (višje igra z nižje uvrščeno nasprotne 

skupine) in dveh finalnih tekem (za 1. in 3. mesto na turnirju). Turnirji se odigrajo v enem dnevu. 

 MLADINKE 

 FINALE - 1. - 6. MESTO 

 Uvrstijo se 1., 2. in 3.  plasirana ekipa skupine VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni rezultati iz predtekmovanja.              

FINALE - 7. - 12. MESTO 

 Uvrstijo se 4., 5. in 6.  plasirana ekipa skupine VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni rezultati iz predtekmovanja.              

FINALE - 13. - 17. MESTO igra se turnirje 

 Uvrstita se  7. in 8. plasirana ekipa skupine VZHOD in 7., 8. in 9. plasirana ekipa skupine  ZAHOD, upoštevajo se           

medsebojnimrezultati iz predtekmovanja.  

KADETINJE 

FINALE - 1. - 6. MESTO  

Uvrstijo se 1., 2. in 3.  plasirana ekipa skupine VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni rezultati iz predtekmovanja. 

FINALE - 7. - 12. MESTO 

Uvrstijo se 4., 5. in 6.  plasirana ekipa skupine VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni rezultati iz predtekmovanja.            

FINALE - 13. - 18. MESTO igra se turnirje 

Uvrstijo se 7., 8. in 9.  plasirana ekipa skupine VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni rezultati iz predtekmovanja.              

FINALE - 19. - 20. MESTO 

Uvrstita se 10.  plasirana ekipa skupine VZHOD in ZAHOD. Odigrata dve tekmi, v kolikor je v interesu obeh ekip lahko 

tudi štiri tekme 

STAREJŠE DEKLICE 

FINALE - 1. - 6. MESTO 

Uvrstijo se 1., 2. in 3.  plasirana ekipa skupine VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni rezultati iz predtekmovanja.              

FINALE - 7. - 12. MESTO 

Uvrstijo se 4., 5. in 6.  plasirana ekipa skupine VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni rezultati iz predtekmovanja.               

FINALE - 13. - 18. MESTO igra se turnirje 

Uvrstijo se 7., 8. in 9.  plasirana ekipa skupine VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni rezultati iz predtekmovanja.              

FINALE - 19. - 22. MESTO igra se turnirje 

Uvrstijo se 10. in 11. plasirana ekipa skupine VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni rezultati iz predtekmovanja.              

STAREJŠE DEKLICE B 

Prva državna liga šteje 9. ekip, katere igrajo po dvokrožnem točkovnem sistemu, vsak z vsakim.  
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MLAJŠE DEKLICE A 

Formirajo se tri (3) skupine (lige). Ekipe igrajo po skrajšanem točkovnem sistemu (turnirji).          

Finale 1. – 3. mesto: 

1. uvrščena ekipa iz predtekmovalnih skupin CENTER, VZHOD, ZAHOD. 

Organizator  je 1.  uvrščena ekipa skupine VZHOD. 

Finale: 4. – 6. mesto: 

2. uvrščena ekipa iz predtekmovalnih skupin CENTER, VZHOD, ZAHOD. 

   Organizator je 2. uvrščena ekipa skupine ZAHOD. 

   Finale: 7. – 9. mesto: 

   3. uvrščena ekipa iz predtekmovalnih skupin CENTER, VZHOD, ZAHOD. 

   Organizator  je 3. uvrščena ekipa skupine CENTER. 

   Ekipe, katere se niso uvrstile v finalne lige, nadaljujejo tekmovanje za razvrstitev v skladu s prijavami. 

   Ekipe igrajo po skrajšanem točkovnem sistemu (turnirji). 

   MLAJŠE DEKLICE B 

   Formirajo se tri (3) skupine (lige). Ekipe igrajo po skrajšanem točkovnem sistemu (turnirji). 

   Finale 1. – 3. mesto: 

   1. uvrščena ekipa iz predtekmovalnih skupin CENTER, VZHOD, ZAHOD.  

   Organizator  je 1.  uvrščena ekipa skupine ZAHOD. 

   Finale: 4. – 6. mesto:   

   2. uvrščena ekipa iz predtekmovalnih skupin CENTER, VZHOD, ZAHOD.  

   Organizator je 2. uvrščena ekipa skupine CENTER. 

   Finale: 7. – 9. mesto:  

   3. uvrščena ekipa iz predtekmovalnih skupin CENTER, VZHOD, ZAHOD.  

   Organizator  je 3. uvrščena ekipa skupine VZHOD. 

   Ekipe, katere se niso uvrstile v finalne lige, nadaljujejo tekmovanje za razvrstitev v skladu s prijavami. 

   Ekipe igrajo po skrajšanem točkovnem sistemu (turnirji). 

 

6. IGRALNI ČAS 

6.1 Igralni čas za mladince in mladinke je 2 x 30 minut, turnirji 2 x 25 minut 

6.2 Igralni čas za kadete in kadetinje je 2 x 30 minut, turnirji 2 x 25 minut. 

6.3 Igralni čas za starejše dečke in deklice A in B je 2 x 25 minut, turnirji 2 x 20 minut. 

6.4 Igralni čas za mlajše dečke A in B in mlajše deklice A je 2 x 20 minut, turnirji 2 x 15 minut. 

6.5 Igralni čas za mlajše deklice B je 4 x 10 minut, turnirji 4 x 10 minut, finale 4 x 10 minut, brez možnosti 

uporabe moštvenega Time – auta. 

6.6 Igralni čas za mlaje dečke in deklice C je 2x12 minut, brez možnosti uporabe moštvenega Time – auta. 

6.7 Tekme se lahko igrajo: 

 - ob petkih od 17.00 do 20.00 ure  

 - ob sobotah od 10.00 do 19.00 ure (mladinci in mladinke s soglasjem nasprotne ekipe) 

 - ob nedeljah od 10.00 do 19.00 ure 

 -     ob ponedeljkih od 17:00 do 20:00 ure (mladinci in mladinke) 

 - v predtekmovanju se tekme lahko igra tudi ob sredah od 17.00 do 20.00 ure (ne velja za 1.DRL mladinci) 
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      V kolikor se tekma igra izven predvidenih terminov je nujno potrebno soglasje nasprotne ekipe. V kolikor bi 

ekipi tekmo med tednom želeli začeti pred 17:00 je potrebno pridobiti tudi soglasje sveta za delegiranje, če je 

možno za omenjeni termin pridobiti sodnike.  

 - finalni turnirji se lahko odigrajo od petka do nedelje. 

 

7. IZKLJUČITVE 

7.1 Če je igralni čas 2 x 15 minut ali manj je izključitev igralca 1 minuta, v kolikor je igralni čas več kot 2 x 15 minut je 

izključitev igralca 2 minuti. Izključitve pri podaljških so enako dolge kot v regularnem delu tekme. 

 

8. PODALJŠKI 

8.1 Mlajše deklice B – mlajši dečki B: 1 x 5 minut – sodniški met 

8.2 Mlajše deklice A – mlajši dečki A: 1 x 5 minut – sodniški met 

8.3 Starejši dečki - deklice A in B: 2 x 5 minut 

8.4 Kadeti – kadetinje: 2 x 5 minut 

8.5 Mladinci – mladinke: 2 x 5 minut 

 

9. TIME OUT 

9.1 Med igralnim časom (razen v podaljških) lahko ekipa uporabi tri moštvene time-oute. Na polčas lahko ekipa 

uporabi le 2 moštvena time-outa, med obema minutama moštvenega time-outa mora imeti nasprotno 

moštvo vsaj enkrat v posesti žogo. V zadnjih petih minutah rednega dela igralnega časa ima moštvo pravico 

samo do enega moštvenega time-outa. 

9.2 Pravilo Time –outa ne velja za starostno kategorijo MLAJŠE DEKLICE B in MLAČE DEČKA in DEKLICE C.     

 

10. MOŠTVO 

10.1 MLADINCI, MLADINKE, KADETI, KADETINJE, STAREJŠI DEČKI (A in B), STAREJŠE DEKLICE (A in B), MLAJŠI DEČKI (A in B), 

MLAJŠE DEKLICE (A in B) 

 Moštvo sestavlja do 16 igralcev. 

 

11. IGRIŠČE 

11.1 STAREJŠE DEKLICE (A in B), STAREJŠI DEČKI B, MLAJŠI DEČKI (A in B) 

Tekme se lahko v predtekmovanju igrajo v šolskih telovadnicah (32 m x 16 m). 

Če se tekma igra v dvorani, igrišče 40 m x 20 m, je na igrišču lahko največ 7 igralcev (6 igral-cev/k in 1 vratar/ka oz. 7 

igralcev/igralk). 

V kolikor se igra v šolskih telovadnicah (32 m x 16 m), je na igrišču lahko največ 6 igralcev (5 igral-cev/k in 1 vratar/ka oz. 6 

igralcev/igralk). 

V kolikor MLAJŠI DEČKI A in B igrajo v šolskih telovadnicah manjših od 32 m x 16 m, je na igrišču lahko največ 5 igralcev  (4 

igralci in 1 vratar oz. 5 igralcev). 

Od polfinala naprej se morajo tekme igrati v dvoranah na igrišču 40 m x 20 m. 

11.2 MLAJŠE DEKLICE A in B 

Če se tekma igra v dvorani, igrišče 40 m x 20 m, je na igrišču lahko največ 7 igralk (6 igralk in 1 vratarka oz. 7 igralk). Tekme 

se lahko v predtekmovanju igrajo tudi v šolskih telovadnicah (32 m x 16 m) ali manjših. 

V kolikor se igra v šolski telovadnici (32 m x  16 m), je na igrišču lahko največ 6  igralk  (5 igralk in 1 vratarka oz 6. igralk). 

V kolikor se igra v šolskih telovadnicah manjši od ( 32 m x 16 m), so na igrišču lahko največ 5 igralk  (4 igralke in 1 vratarka 

oz. 5 igralk). 

Od polfinala naprej se morajo tekme igrati v dvoranah na igrišču 40 m x 20 m. 
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11.3 MLADINCI, MLADINKE, KADETI, KADETINJE, STAREJŠI DEČKI A 

Vse tekme se morajo igrati v dvorani na igrišču 40 m x 20 m. 

 

12. VRATA 

Velikost vrat je za vse kategorije 3 m x 2 m. 

 

13. ŽOGA 

  13.1 Moški 

  - MLADINCI 

  Igra se z žogami obsega 58 cm. 

  - KADETI 

  Igra se z žogami obseg 58 cm. (Velikost žoge 3 – v primeru soglasja obeh ekip se tekma lahko odigra tudi z velikostjo 2). 

  - STAREJŠI DEČKI A  

  Igra se z žogami obsega 54 cm. 

  - STAREJŠI DEČKI B  

  Igra se z žogami obsega 52 cm. 

  - MLAJŠI DEČKI A 

  Igra se z žogami obsega 50 cm. 

  - MLAJŠI DEČKI B in C 

  Igra se z žogami obsega 48 cm. 

 

  13.2 Ženske 

  - MLADINKE, KADETINJE 

  Igra se z žogami obsega 54 - 56 cm, oziroma št. 2 

  - STAREJŠE DEKLICE A, B  

  Igra se z žogami obsega 50 - 52 cm, oziroma št. 1 

   - MLAJŠE DEKLICE A, B in C 

  Igra se z žogami obsega  48  cm. 

 

14. KAZNI 

14.1 Če se ugotovi, da je na tekmi nastopil starejši igralec ali igralka kot to dovoljujejo propozicije, se tekma  registrira z 

rezultatom 10 : 0 v korist nasprotnika, trenerju se za eno sezono odvzame licenco, klub pa se kaznuje z denarno kaznijo. 

14.2 Če trener ali vodja ekipe nimata članskih izkaznic s seboj, se klub kaznuje z denarno kaznijo v skladu z Registracijskim 

pravilnikom RZS. 

 

15. DRUGA POSEBNA PRAVILA 

15.1 STAREJŠE DEKLICE A 

 V tej starostni kategoriji so dovoljene naslednje conske obrambe (5:1; 3 :2 : 1; 3:3 ali 4 : 2) s centrom. Ni dovoljena 

uporaba  osebne obrambe na posamezni igralki (5+1), prepovedana je tudi obramba 6:0. 

15.2 STAREJŠE DEKLICE B 

 Obvezno je uporabljati osebno ali globoko consko obrambo (3 :2 : 1; 3:3 ali 4 : 2) s centrom. Ni dovoljena  uporaba 

osebne obrambe na posamezni igralki (5+1), prepovedana je tudi obramba 6:0. 

15.3 MLAJŠE DEKLICE A 

  Obvezno je uporabljati osebno ali globoko consko obrambo (3 :2 : 1; 3:3 ali 4 : 2) s centrom. Ni dovoljena uporaba  

osebne obrambe na posamezni igralki (5+1), prepovedana je tudi obramba 6:0. 
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15.4 MLAJŠE DEKLICE B 

  Dovoljeno je uporaba le osebne obrambe na svoji polovici igrišča. Center se ne izvaja. Tekmo sodi samo en sodnik, v 

dogovoru med klubi lahko sodijo tudi trenerji. 

15.5 NASTOPI DEKLIC PO KATEGORIJAH 

   - Igralke starostne kategorije MDB lahko igrajo za svojo starostno kategorijo in za starosno kategorijo MDA. 

   - Igralke starostne kategorije MDA lahko igrajo za svojo starostno kategorijo in za starostni kategoriji SDB in SDA. 

   - Igralke starostne kategorije SDB lahko igrajo za svojo starostno kategorijo in za starostni kategoriji SDA in kadetinj. 

   - Igralke starostne kategorije SDA lahko igrajo za svojo starostno kategorijo in za starosno kategorijo kadetinj. 

 - Igralke starostne kategorije kadetinj lahko igrajo za svojo starostno kategorijo in za starosno kategorijo mladink, ter 

največ tri (3) igralke na posamezni članski tekmi. 

15.6 UPORABA SMOLE 

 V starostni kategoriji: STAREJŠE DEKLICE A, STAREJŠE DEKLICE B, MLAJŠE DEKLICE A, MLAJŠE DEKLICE B, MLAJŠI DEČKI A 

in MLAJŠI DEČKI B se smola ne sme uporabljati.  

 V dvoranah, kjer je smola prepovedana je gostujoči klub primoran spoštovati hišni red glede uporabe smole. V primeru, 

da upravitelj dvorane gostujoči ekipi za ogrevanje ne dovoli koristiti lastnih žog, je domači klub dolžan gostujoči žogi 

zagotoviti 14 žog za ogrevanje. Če med tekmo pride do kršitve (glede uporabe smole) se gostujočo ekipo opmni, v 

kolikor s kršitvijo nadljuje se tekmo prekine in registrira z 10:0 v korist domačih. 

 V kategorijah, kjer je smola dovoljena je organizator finalnega turnirja (1-4) dolžan zagotoviti pogoje, da se turnir lahko 

odigra s smolo in tudi sam nosi stroške čiščenja. 

15.7 PRESTAVLJENE IN ZAOSTALE TEKME 

Prestavitev tekme glede kraja in časa izven določil 6.6. točke je možna samo s soglasjem nasprotne ekipe in komisarja. 

Tekma se lahko odigra pred rednim kolom oz največ 14 dni po redenem kolu. Že ob prestavitvi je potrebno določiti nov 

termin, katerega ni možno več prestaviti. Vse zaostale tekme morajo biti odigrane pred zadnjim krogom. 

    

 

16. RAZNO 

16.1 Ekipa, ki je organizator tekem ali turnirja je zaželjeno da 10 (deset) dni pred tekmo (turnirjem) sporoči sodelujočim 

ekipam in komisarju tekmovanja na katerem igrišču, ob katerem času ter dnevu se bo odigrala tekma (turnir). 

Spremembe so nato možne samo do ponedeljka (pred vikendom igranja) do 10 ure. 

16.2 V kolikor klub po roku odjavi katero izmed ekip oz je ekipa izključena iz tekmovanja mladih, se klub kaznuje z 

odvzemom 1 točke v najstarejši kategoriji TM, kjer ta klub nastopa. 

  16.3 V kategoriji Mlaji dečki/deklice A in B se na infostatu zatemni podatke o najboljših strelcih in strelkah. 

  16.4 V kategoriji Mlajši dečki/deklice C se rezultata ne vodi, po odigrani tekmi se v infostat vnese rezultat 10:10. 

16.5 V TM se v sezoni 2016-17 sprejme vsa nova sodniška pravila, z izjemo 2. pravila poškodovani igralec. To pravilo se 

anulira na vseh tekmah z izjemo finalnih turnirjev v kategoriji: kadetov, starejših dečkov A in B, kjer bo prisoten tudi delegat 

in bo lahko nadzoroval vračanje poškodovanega igralca nazaj na igrišče po treh napadih.   

  16.6 Za vse primere, kateri niso zajeti v teh propozicijah, veljajo propozicije državnih lig, PORT, pravilniki RZS, IHF in EHF. 

 

    SEPTEMBER  2016 

 

 


