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SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. Člen 
S temi Propozicijami (v nadaljevanju: Propozicije) se določa način tekmovanja v okviru tekmovanja 

mladih (v nadaljevanju TM) za tekmovalno sezono 2020/2021.  

 

2. Člen 
V tekmovanju v okviru TM nastopajo ekipe v skladu s sprejetim tekmovalnim sistemom Rokometne 

zveze Slovenije (v nadaljevanju: RZS).  

 

RZS organizira in izvaja tekmovanje za naslednje kategorije: 

o MLADINCE (letnik 2001, lahko nastopajo še letnik 2002, 2003, 2004 in 2005) 

o MLADINKE (letnik 2002, lahko nastopajo še letnik 2003, 2004 in 2005) 

o KADETE in KADETINJE (letnik 2004, lahko nastopajo še letnik 2005 in 2006) 

o STAREJŠE DEČKE in DEKLICE A (letnik 2006, lahko nastopajo še letnik 2007 in 2008) 

o STAREJŠE DEČKE in DEKLICE B (letnik 2007, lahko nastopajo še letnik 2008 in 2009, če je 

starost vsaj 12. let) 

o MLAJŠE DEČKE in DEKLICE A (letnik 2008, lahko nastopajo še letnik 2009 in 2010) 

o MLAJŠE DEČKE in DEKLICE B (letnik 2009, lahko nastopajo še letnik 2010) 

o MLAJŠE DEČKE in DEKLICE C (letnik 2010 in mlajši) 

o MALI ROKOMET (letnik 2011 in mlajši) 

 
V organiziranih kategorijah lahko nastopajo omenjeni letniki in mlajši letniki, ki so navedeni, vendar  
vsak igralec ali igralka (v nadaljevanju: igralec) lahko nastopa za največ dve starostni kategoriji v 
posamezni sezoni. 
 
V primeru več ekip enega kluba v isti kategoriji lahko igralec med ekipami prestopa samo v 
prestopnem roku. 
 

3. Člen 
 
Propozicije sprejmejo klubi Združenja rokometnih klubov tekmovanja mladih (v nadaljevanju: 
ZRKTM). 
 
Propozicije opredeljujejo vse tekmovalne sisteme posameznih tekmovanj vseh starostnih 
kategorijah v prvenstvenih tekmovanjih. V propozicijah so zajeti tekmovalni sistemi, način 
napredovanja in izpadanja ekip iz posameznih stopenj tekmovanja, določanje končnega vrstnega 
reda ekip po zaključkih tekmovanja in določanje dopolnjevanja posameznih tekmovanj. 
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4. Člen 
 

Uradni naziv tekmovanja vseh kategorij lahko določi predsedstvo ZRKTM in velja do preklica. 
 
Naziv posameznega tekmovanja, ki je opredeljen v propozicijah, se uporablja v vseh uradnih 
dokumentih RZS. 
 
Pri svojem operativnem delu in komunikaciji z javnostjo organi RZS, komisarji lig in vsi udeleženci 
tekmovanja uporabljajo naziv, ki je sprejet. 
 

5. Člen 
TM je razdeljeno na uradno in neuradno tekmovanje državnega prvenstva.  
 
Uradna tekmovanja državnega prvenstva se izvedejo v naslednjih kategorijah: 

o MLADINCI in MLADINKE 
o KADETI in KADETINJE 
o STAREJŠI DEČKI in DEKLICE A 
o STAREJŠI DEČKI in DEKLICE B 

 
Neuradna tekmovanja se izvedejo v naslednjih kategorijah: 

o MLAJŠI DEČKE in DEKLICE A 
o MLAJŠI DEČKE in DEKLICE B 
o MLAJŠI DEČKE in DEKLICE C 
o MINI ROKOMET 

 
Navedena neuradna tekmovanja nimajo rezultatskega značaja, zato se ne podeljujejo naslovi za 
najboljše ekipe. 
 

6. Člen 
RZS 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. 
 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 
 

7. Člen 
Tekmovanje v TM določa in opredeljuje ZRKTM.  
 
Tekmovanje v TM vodi komisar lige, ki ga izvolijo člani ZRKTM. 
 

8. Člen 
Komisar lige na spletni strani RZS obvešča sodelujoče klube in javnost o registraciji tekem in svojih 
odločitvah. 
 

9. Člen 

Tekmovanja za državna prvenstva se igrajo vsako leto in se odvijajo po skupinah in stopenjsko. 
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Zmagovalne ekipe v posameznih kategorijah uradnega prvenstvenega tekmovanja postanejo 
državni prvaki.   
 
V vseh kategorijah se podeli pokale ekipam za osvojeno (1., 2., 3. in 4.) mesto in medalje za osvojeno 
(1., 2., 3. in 4. mesto). V kolikor je samo ligaški sistem, medalje in pokale prejmejo prve tri ekipe. 
 

10. Člen 

KOLEDAR TEKMOVANJA 
Predlog koledarja tekmovanja za vse kategorije pripravi komisar lige. 
 
Koledar tekmovanja in razpored tekem sprejmejo klubi na konferenci združenja. Sprejeti koledar 
tekmovanja in razpored tekem se lahko spremenita le, če je to v splošnem interesu rokometa (npr. 
reprezentanca, ipd.). O tem odloča komisar.  
 
Tekmovalne pare v okviru koledarja določi komisar. Razpored tekmovalnih parov mora biti objavljen 
najkasneje 30 dni pred začetkom tekmovanja. 
 
 

11. Člen 

PRAVICA IGRANJA 
Vse ekipe, katere želijo sodelovati v TM za državno prvenstvo, morajo sodelovanje potrditi v skladu 
z razpisom in organizacijo tekmovanj v okviru RZS. 
 
Na osnovi prijav se bodo ekipe razvrstile v skupine za tekmovanje v posameznih starostnih 
kategorijah predvidoma po teritorialnem principu, po številčnosti posameznih skupin ter po 
enakomerni razdeljenosti glede na kvaliteto. 
 

12. Člen 

PRAVICA NASTOPA 
Število igralcev, ki lahko nastopijo na uradni prvenstveni tekmi, je šestnajst, pri čemer morajo biti 
vsi igralci navedeni v uradnem zapisniku tekme.  
 

13. Člen 
Na uradni tekmi lahko nastopajo igralci, ki so pravilno registrirani (Registracijska komisija RZS), imajo 
skladno z Registracijskim pravilnikom pravico nastopa in so vpisani v register licenciranih igralcev. 
 
Na neuradni tekmi lahko nastopajo igralci, ki so pravilno registrirani (Registracijska komisija RZS) in 
imajo skladno z Registracijskim pravilnikom pravico nastopa. 
 
Suspendirani in igralci disciplinsko sankcionirani s prepovedjo igranja tekem, nimajo pravice 
nastopa. 
 

14. Člen 
Vse ekipe morajo imeti na tekmi licenciranega trenerja. Zelo priporočljivo je, da ima vsaka ekipa na 
klopi poleg trenerja tudi vodjo moštva.  
Na zaključnih turnirjih, morajo obvezno biti prisotni tudi vodje moštev.  
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Za vse uradne osebe, razen trenerjev in njihovih pomočnikov, izdaja licenco komisar v registru 
uradnih oseb vodenih na RZS. 
 
Trenerjem in pomočnikom trenerjev izdaja licenco na trenerskih izkaznicah Združenje rokometnih 
trenerjev Slovenije (v nadaljevanju: ZRTS); v skladu s Pravilnikom o licenciranju trenerjev zakonom 
o športu (ZŠpo-1). Licence trenerjev in pomočnikov trenerjev so enotne, ne glede na nivo 
tekmovanja ali starostno kategorijo, v kateri vodijo ekipo. 
 
Uradne osebe, (ki sedijo na klopi za rezervne igralce), trenerji in pomočniki trenerjev, morajo imeti 
ustrezno licenco. 
 
V primeru, da na tekmi uradna oseba, trener ali pomočnik trenerja opravlja dolžnost brez 
predpisane veljavne članske izkaznice, se klub sankcionira v skladu z Disciplinskim pravilnikom 
Rokometne zveze Slovenije (v nadaljevanju: DPRZS). 
 

15. Člen 
Vsi igralci morajo imeti opravljene zdravniške preglede najmanj 1 krat letno. Vso odgovornost za 
opravljanje zdravniških pregledov in za kakršnekoli zdravstvene posledice nosijo ekipe same. 
 

16. Člen 

STROŠKI 
 

Ekipa domačin (organizator) nosi vse stroške organizacije posamezne tekme ali turnirja in stroške 
sodnikov ter morebitnega delegata.  
 
Vsaka ekipa nosi svoje potne stroške in stroške prehrane, razen na finalnih turnirjih (1.-4. mesta), ko 
je organizator dolžen preskrbeti prehrano za vse nastopajoče ter priskrbeti nagrade za najboljšega 
strelca, igralca in vratarja. 
 
Zaradi zmanjšanja prevoznih stroškov, predlagamo, da v kolikor je mogoče ekipe starejših deklic, 
starejših dečkov A in B odigrajo tekme ob istem dnevu. 
 

 

17. Člen 

SISTEM TEKMOVANJA 
 

Uradno tekmovanje se odvija po dvokrožnem ligaškem sistemu ali turnirskem sistemu. Možen je 
tudi skrajšani ligaški sistem (v obliki turnirjev). Če je v posamezni skupini manjšo število ekip je 
možen tudi trikrožen ali štirikrožen ligaški sistem.    
 

18. Člen 
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:  

1. števila osvojenih vseh točk;  
2. rezultat medsebojnega srečanja;  
3. gol razlika vseh srečanj;  
4. večje število danih golov vseh srečanj.   
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19. Člen 

MLADINCI (m) 
Tekmovanje za državno prvenstvo pri mladinski moški kategoriji poteka po zaprtem sistemu: 

o 1. DRL - mladinci z največ 14 ekipami ter 
o 2. DRL - mladinci, ki je razdeljena na več regijskih skupin (VZHOD; ZAHOD) 

 
20. Člen 

1. DRL – mladinci se izvede tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu.  
 
2. DRL – mladinci se izvede tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu. Liga je organizirana v dveh 
regijskih skupinah iz katerih se po izvedenem rednem delu uvrstijo ekipe v finalne skupine: 

o V finale za 1. – 6. mesta se uvrstita: 1., 2. in 3. uvrščena ekipa iz skupine VZHOD in ZAHOD 
o V finale za 7. – 12. mesto se uvrstita: 4., 5. in 6. uvrščena ekipa iz skupine VZHOD in ZAHOD  
o  V finale za 13. – 15. mesto se uvrstita: 7. uvrščena ekipa iz skupine VZHOD in ZAHOD, ter 8 

uvrščena ekipa iz skupine VZHOD. 
Medsebojne točke in gol razlika iz prvega dela se prenašajo, ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem 
sistemu z ekipami iz druge skupine (6 krogov). 
 

21. Člen 

Državni prvak mladinske moške kategorije postane prvouvrščeno moštvo 1. DRL – mladinci. 
 
Po končanem tekmovanju zadnji dve uvrščeni ekipi v 1. DRL – mladinci izpadeta v nižje tekmovanje, 
2. DRL – mladinci. 
 
Prvo in drugo uvrščena ekipa finala 1.-6. mesta 2.DRL – mladinci se uvrstita v 1. DRL – mladinci 
 

22. Člen 

Če se v 1. DRL - mladinci v ne prijavi ali odstopi pred začetkom tekmovanja eno od moštev, ki ima 

pravico nastopa za tekmovanje, pridobi najprej pravico napredovanja v višjo ligo 3. uvrščeno moštvo 

iz 2. DRL – mladinci pretekle sezone. Če tudi ta ekipa ne izkoristi možnosti za napredovanje, pridobi 

pravico do obstanka v višji ligi predzadnje uvrščeno moštvo 1. DRL – mladinci pretekle sezone. Če to 

moštvo ne izrabi te pravice, pridobi pravico 4. uvrščeno moštvo iz 2. DRL – mladinci, če tega ne 

izkoristi, pa zadnje uvrščeno moštvo 1. DRL – mladinci pretekle sezone. 

V primeru, da tudi do tega mesta ni kandidata za napredovanje ali obstanek, se ta pravica prenaša 

do zadnjega uvrščenega moštva v 2. DRL – mladinci. 

  



 

 

Propozicije Tekmovanja mladih - sezona 2020/2021 Stran 8 
 

 

23. Člen 

MLADINKE (ž) 
Tekmovanje za državno prvenstvo pri mladinski ženski kategoriji poteka: 

o 1. DRL - mladinke z največ 8 ekipami ter 
o 2. DRL – mladinke 

 
24. Člen 

1. DRL - mladinke se izvede tekmovanje po dvokrožnem ligaškem sistemu. Po končanem rednem 
delu se po dvokrožnem ligaškem sistemu s prenosom točk iz rednega dela odigra: 

o končnica 1. - 4. mesta 
o končnica 5. - 8. mesta 

2. DRL - mladinke se izvede tekmovanje po dvokrožnem ligaškem sistemu. Po končanem rednem 
delu se po dvokrožnem ligaškem sistemu s prenosom točk iz rednega dela odigra končnica od 1. - 4. 
mesta.  
 

25. Člen 

Državni prvak mladinske ženske kategorije postane prvouvrščeno moštvo končnice 1. - 4. mesta 1. 
DRL - mladinke. 
 
Po odigrani končnici 5. - 8. mesta 1. DRL - mladinke direktno izpade 8. uvrščena ekipa in napreduje 
1. uvrščena iz 2. DRL - mladinke, 7. uvrščena ekipa iz 1. DRL - mladinke in 2. uvrščena ekipa 2. DRL - 
mladinke igrajo dve kvalifikacijski tekmi za prosto mesto v 1. DRL - mladinke. Potek kvalifikacij bodo 
predlagali na Združenju ženskih klubov. 
 
Prvo uvrščena ekipa končnice 1. - 6. mesta 2.DRL – mladinke se uvrsti v 1. DRL – mladinke 
 

26. Člen 

KADETI (m) 
Tekmovanje za državno prvenstvo pri kadetski moški kategoriji poteka po odprtem sistemu: 

o kvalifikacije za 1. DRL – kadeti (do 24 ekip). Prijave v kvalifikacije se izvedejo ob prijavi ekipe 
v TM. 

o 1. DRL - kadeti z največ 12 ekipami ter 
o 2. DRL - kadeti, ki je razdeljena na več regijskih skupin (CENTER; VZHOD; ZAHOD) 

 
27. Člen 

Državni prvak kadetske moške kategorije postane prvouvrščeno moštvo 1. DRL – kadeti. 
 

28. Člen 

V kvalifikacije za 1. DRL - kadeti se sprejme maksimalno 24 ekip, ki so razvrščene na podlagi 

rezultatov zadnjih dveh sezon. Upošteva se odstotek točk posamezne lige. Kadeti (40% točk, zadnja 

zaključena sezona), Starejši dečki A (20% točk, zadnja zaključena sezona), Starejši dečki B (40% točk, 

predzadnja zaključena sezona). Osnova za dodeljevanje in seštevanje točk je končna lestvica 

posamezne sezone oz. lige (lestvica tekmovanja mladih). Maksimalno št. točk je min. 40 oz. najvišje 

številno prijavljenih ekip katerikoli mlajši kategoriji. Prva ekipa v posamezni ligi dobi max. št točk, 

druga eno manj itd. Tam, kjer ni mogoče določiti vrstnega reda, dobijo ekipe eno št. točk, ki sledi 

zadnji ekipi, ki ji je moč določiti vrstni red.  
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Če imata dve ali več ekipe isto točk, se ekipe razvrstijo glede na točke pridobljene pri kadetski 

kategoriji, v primeru ponovne izenačenosti, se ekipe razvrstijo glede na točke pridobljene pri 

starejših dečkih A ter nato pri starejših dečkih B.   

 

Če se katera izmed prvih 24. razvrščenih ekip ne prijavi v kvalifikacije dobi prosto mesto (ob  

predhodni prijavi) naslednja ekipa po kriterijih. 

 

29. Člen 

V kvalifikacijah za 1. DRL – kadeti se prijavljene ekipe razdelijo v šest skupin po kriteriju iz prejšnjega 

člena. 

 

Odigra se 6. krogov kvalifikacijskih krogov. Prvo in drugo rangirani ekipi, igrata medsebojni tekmi v 

tretjem in šestem krogu  

 

30. Člen 

Prvo in drugo uvrščena ekipa posamezne kvalifikacijske skupine se uvrsti v 1. DRL – kadeti. Točke in 

zadetki medsebojnih tekem se prenesejo v 1. DRL – kadeti.  

 

Komisar pripravi razpored tekem glede na Bergerjevo tabelo, kjer sta prvo in drugo uvrščena ekipa 

skupine 1 ekipi z oznako 1 oz. 2. Enak sistem se uporabi za preostale skupine.  

 

V 1. DRL – kadeti ekipe odigrajo preostalih 20 krogov po dvokrožnem ligaškem tekmovanju. Že 

odigrane medsebojne tekme v kvalifikacijah se ne odigrajo, ampak se upoštevajo rezultati iz 

kvalifikacij. 

 

31. Člen 

2. DRL – kadeti se izvede tekmovanje po dvokrožnem ligaškem tekmovanju.  
 
Liga je organizirana v več regijskih skupinah (CENTER, VZHOD in ZAHOD) iz katerih se po izvedenem 
rednem delu uvrstijo ekipe v finalne skupine: 

o V finale za 1. – 6. mesta se uvrstita: 1. in 2. uvrščena ekipa iz skupin CENTER, VZHOD in ZAHOD 
o V finale za 7. – 12. mesto se uvrstita: 3. in 4. uvrščena ekipa iz skupin CENTER, VZHOD in 

ZAHOD  
o  V finale za 13. – 19. mesto se uvrstita: 5. in 6. uvrščena ekipa iz skupin CENTER, VZHOD in 

ZAHOD. 
 

SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4 SKUPINA 5 SKUPINA 6 

1. razvrščena ekipa 2. 3. 4. 5. 6. 

12. 11. 10. 9. 8. 7. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 

24. 23. 22. 21. 20. 19. 
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Do konca kvalifikacij za 1. DRL – kadeti se izvedejo tekme med ekipami v posameznih skupinah, ki se 
kvalifikacij niso udeležile. 
 

32. Člen 

KADETINJE (ž) 
Tekmovanje za državno prvenstvo pri kadetski ženski kategoriji poteka po zaprtem sistemu: 

o 1. DRL - kadetinje z največ 12 ekipami ter 
o 2. DRL – kadetinje, enotna liga 

 

33. Člen 

1. DRL – kadetinje se izvede tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu.  
 
2. DRL – kadetinje se izvede tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu. Po končanem rednem 
delu, se ob prenosu točk iz rednega dela izvede končnica 1. – 4. mesta in 5. – 8. mesta. Po 
dvokrožnem ligaškem sistemu (6 krogov). 
 

34. Člen 

Državni prvak kadetske ženske kategorije postane prvouvrščeno moštvo 1. DRL – kadetinje. 
 
Po končanem tekmovanju iz 1. DRL - kadetinje direktno izpade 11. in 12. uvrščena ekipa, 9. in 10. 
uvrščena ekipa pa igrata kvalifikacije z 1. in 2. uvrščeno ekipo 2. DRL – kadetinje. Potek kvalifikacij 
bodo predlagali na Združenju ženskih klubov. 
 

35. Člen 

Če se v 1. DRL - kadetinje ne prijavi ali odstopi pred začetkom tekmovanja eno od moštev, ki ima 

pravico nastopa za tekmovanje, pridobi najprej pravico napredovanja v višjo ligo 3. uvrščeno moštvo 

iz 2. DRL - kadetinje pretekle sezone. Če tudi ta ekipa ne izkoristi možnosti za napredovanje, pridobi 

pravico do obstanka v višji ligi predzadnje uvrščeno moštvo 1. DRL - kadetinje pretekle sezone. Če 

to moštvo ne izrabi te pravice, pridobi pravico 4. uvrščeno moštvo iz 2. DRL - kadetinje, če tega ne 

izkoristi, pa zadnje uvrščeno moštvo 1. DRL - kadetinje pretekle sezone. 

V primeru, da tudi do tega mesta ni kandidata za napredovanje ali obstanek, se ta pravica prenaša 

do zadnjega uvrščenega moštva v 2. DRL - kadetinje. 

 

36. Člen 

STAREJŠI DEČKI A (m) 
Tekmovanje za državno prvenstvo pri starejših dečki A se izvede po dvokrožnem ligaškem sistemu 
s: 

o predtekmovalnim delom, 
o četrtfinalom,  
o polfinalom in 
o zaključnimi turnirji 

 
37. Člen 

Državni prvak kategorije starejši dečki A postane zmagovalec finalnega turnirja 1. - 4. mesta. 
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38. Člen 

Predtekmovanje 
V predtekmovanju so ekipe razvrščene v različne predtekmovalne skupine (CENTER I, CENTER II, 
JUG, VZHOD in ZAHOD). 
 

39. Člen 

Četrtfinale 
Po končanem predtekmovanju za starejše dečke A se odigrata kvalifikacijski tekmi za napredovanje 
v četrtfinalno skupino C med 4. uvrščenima ekipama CENTER I in JUG. Domačina 1. tekme se določi 
z žrebom.  
 
Ekipe, katere se niso uvrstile v četrtfinale, nadaljujejo tekmovanje po skupinah. Igra se po 
dvokrožnem ligaškem sistemu, vsak z vsakim. Nadaljevalne skupine bodo oblikovane po principu 
VZHOD - ZAHOD. 
 
Po končanem predtekmovanju in odigranih kvalifikacijah za starejše dečke A se formirajo se štiri 
četrtfinalne skupine, v katerih se igra se po dvokrožnem ligaškem sistemu:   

o Skupina A: CENTER I (1. uvrščeni po predtekmovanju v  skupinah  in 3.), CENTER II (2.) in 
ZAHOD (1.) 

o Skupina B: CENTER II (1. in 3.), ZAHOD (2.),  in JUG (2.)  
o Skupina C: CENTER I (2.), VZHOD (1. in 3.) in KVALIFIKANT  
o Skupina D: VZHOD (2.), JUG (1. in 3.) in ZAHOD (3.) 

 
40. Člen 

Polfinale 
Po končanem četrtfinalnem tekmovanju za starejše dečke A se formirajo štiri skupine. Ekipe v 
končnico prenesejo medsebojne točke in gol razliko (s četrtfinala), odigrajo še dvokrožni ligaški 
sistem z ekipami, s katerimi niso igrali v četrtfinalu.  

o Skupina A: SKUPINA A (1. uvrščeni po odigranem četrtfinalu in 2.), in SKUPINA B (1. in 2.) 
o Skupina B: SKUPINA C (1. in 2.), in SKUPINA D (1. in 2.) 
o Skupina C: SKUPINA A (3. in 4.), in SKUPINA B (3. in 4.) 
o Skupina D: SKUPINA C (3. in 4.), in SKUPINA D (3. in 4.) 

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

41. Člen 

Finale 
Termin: 22./23.5. 
 
V finale za 1. – 4. mesto se uvrstita: 1. in 2. uvrščena ekipa polfinalne skupine A in B.  
Igra se A1 – B2 in B1 – A2. 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.  
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V primeru neodločenega rezultata se odigra podaljšek 2 x 5 minut. V kolikor je tudi po prvem 
podaljšku neodločeno se odigra še 2. podaljšek 2 x 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 sedemmetrovk 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: 1. in 2. uvrščena ekipa skupine C in D. Organizator je 1. 
uvrščena ekipa polfinala skupine C.   
 
V finale za 13. –16. mesto se uvrstita:3. in 4. uvrščena ekipa skupine C in D. Organizator je 3. uvrščena 
ekipa polfinala skupine D.   
 
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. 
 
 

42. Člen 

Razvrstitvene tekme 
 
V razvrstitev za 17. – 20. mesto se uvrstijo: 1. in 2. uvrščene ekipe iz posameznih nadaljevalnih skupin 
Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno. 
 
V razvrstitev za 21. – 24. mesto se uvrstijo: 3. in 4. uvrščene ekipe iz posameznih nadaljevalnih 
skupin. Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno.  
 
V razvrstitev za 25. – 28. mesto se uvrstijo: 5. in 6. uvrščene ekipe iz posameznih nadaljevalnih 
skupin. Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno.  
 
29. mesto zasede 7. uvrščena ekipa posamezne skupine. 
 

43. Člen 

STAREJŠE DEKLICE A (ž) 
Tekmovanje za državno prvenstvo pri starejših deklicah A se izvede po dvokrožnem ligaškem sistemu 
s: 

o predtekmovalnim delom in  
o finalnimi turnirji oz. skupine 

 
44. Člen 

Državne prvakinje kategorije starejše deklice A postane zmagovalke finalne skupine 1.-6. mesta. 
 

45. Člen 

Predtekmovanje 
V predtekmovanju so ekipe razvrščene v različne predtekmovalne skupine (CENTER, VZHOD, 
ZAHOD). 
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46. Člen 

Finalni turnirji oz. skupine 
 
FINALNA SKUPINA - 1. - 6. MESTO   
Uvrstijo se 1. in 2.  plasirana ekipa skupine CENTER, VZHOD in ZAHOD, prenašajo se medsebojni 
rezultati in gol razlika iz predtekmovanja. Ekipe odigrajo po dvokrožnem ligaškem sistemu z ekipami 
iz druge skupine (6 krogov). 
 
  
FINALNA SKUPINA - 7. - 12. MESTO  
Uvrstijo se 3. in 4.  plasirana ekipa skupine CENTER, VZHOD in ZAHOD, prenašajo se medsebojni 
rezultati in gol razlika iz predtekmovanja. Ekipe odigrajo po dvokrožnem turnirskem sistemu z 
ekipami iz druge skupine (6 krogov). 
 
 
FINALNI TURNIR - 13. - 18. MESTO igra se turnirje  
Uvrstijo se 5. in 6.  plasirana ekipa skupine CENTER, VZHOD in ZAHOD, prenašajo se medsebojni 
rezultati in gol razlika iz predtekmovanja. Ekipe odigrajo po dvokrožnem turnirskem sistemu z 
ekipami iz druge skupine (6 krogov). 
 
 
19. MESTO zasede 7 ekipa predtekmovalne skupine CENTER. 
 

47. Člen 

V kategoriji starejših deklic A je dovoljeno igranje naslednjih vrst obrambe: 3:3, 3:2:1 in 4:2.   
 
 Prepovedani sta obrambi 5+1 in 6:0.  
 

48. Člen 

STAREJŠI DEČKI B (m) 
Tekmovanje za državno prvenstvo pri starejših dečki B se izvede po dvokrožnem ligaškem sistemu 
s: 

o predtekmovalnim delom, 
o četrtfinalom,  
o polfinalom in 
o zaključnimi turnirji 

 
49. Člen 

Državni prvak kategorije starejši dečki B postane zmagovalec finalnega turnirja 1. - 4. mesta. 
 

50. Člen 

Predtekmovanje 
V predtekmovanju so ekipe razvrščene v različne predtekmovalne skupine (CENTER I, CENTER II, 
JUG, VZHOD in ZAHOD). 
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51. Člen 

Četrtfinale 
Po končanem predtekmovanju se odigrata kvalifikacijski tekmi za napredovanje v četrtfinalno 
skupino C med 4. uvrščenima ekipama CENTER I in CENTER 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 po principu VZHOD - 
ZAHOD. 
 
Po končanem predtekmovanju in odigranih kvalifikacijah za starejše dečke B se formirajo štiri 
četrtfinalne skupine, v katerih se igra po dvokrožnem ligaškem sistemu:   

o Skupina A: CENTER I (1. uvrščeni po predtekmovanju v  skupinah in 3.), CENTER II (2.) in 
ZAHOD (1.) 

o Skupina B: CENTER I (2.), CENTER II (1. in 3.), in ZAHOD (3.) 
o Skupina C: VZHOD (1. in 3.), JUG (2.) - in KVALIFIKANT 
o Skupina D: VZHOD (2.), JUG (1. in 3.), in ZAHOD (2.) 

 
52. Člen 

Polfinale 
Po končanem četrtfinalnem tekmovanju za starejše dečke B se formirajo štiri skupine. Ekipe v 
končnico prenesejo medsebojne točke in gol razliko (s četrtfinala), odigrajo še dvokrožni ligaški 
sistem z ekipami, s katerimi niso igrali v četrtfinalu.  

o Skupina A: SKUPINA A (1. uvrščeni po odigranem četrtfinalu in 2.), in SKUPINA B (1. in 2.)  
o Skupina B: SKUPINA C (1. in 2.), in SKUPINA D (1. in 2.) 
o Skupina C: SKUPINA A (3. in 4.), in SKUPINA B (3. in 4.) 
o Skupina D: SKUPINA C (3. in 4.), in SKUPINA D (3. in 4.) 

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

53. Člen 

Finale 
Termin: 15./16.5. 
 
V finale za 1. – 4. mesto se uvrstita: 1. In 2. uvrščena ekipa polfinalne 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 sedemmetrovk lahko ponavlja.   
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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: 1. In 2. uvrščena ekipa skupine C in D. Organizator je 1. uvrščena 
ekipa polfinala skupine D.   
 
V finale za 13. –16. mesto se uvrstita:3. In 4. uvrščena ekipa skupine C in D. Organizator je 3. uvrščena 
ekipa polfinala skupine C.  
 
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.   
 
 

54. Člen 

Razvrstitvene tekme 
 
V razvrstitev za 17. – 20. mesto se uvrstijo: 1. in 2. uvrščene ekipe iz posameznih nadaljevalnih skupin 
Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno. 
 
V razvrstitev za 21. – 24. mesto se uvrstijo: 3. in 4. uvrščene ekipe iz posameznih nadaljevalnih 
skupin. Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno. 
  
V razvrstitev za 25. – 28. mesto se uvrstijo: 5. in 6. uvrščene ekipe iz posameznih nadaljevalnih 
skupin. Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno. 
  
V razvrstitev za 29. – 32. mesto se uvrstijo: 7. in 8. uvrščeni ekipe iz posameznih nadaljevalnih skupin. 
Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno.  
 

55. Člen 

STAREJŠE DEKLICE B (ž) 
Tekmovanje za državno prvenstvo pri starejših deklicah B se izvede po dvokrožnem ligaškem sistemu 
s: 

o predtekmovalnim delom in  
o finalno skupino oz. finalnimi turnirji 

 
56. Člen 

Državne prvakinje kategorije starejše deklice A postane zmagovalke finalne skupine 1.-6. mesta. 
 

57. Člen 

Predtekmovanje 
V predtekmovanju so ekipe razvrščene v različne predtekmovalne skupine (VZHOD, ZAHOD). 
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58. Člen 

Finalna skupina oz. finalni turnirji 
 
FINALNA SKUPINA 1. - 6. MESTO 
Uvrstijo se 1., 2. in 3. uvrščena ekipa skupine VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni rezultati 
in gol razlika iz predtekmovanja. Igra se dvokrožno ligaško tekmovanje. 
 
 
FINALNA SKUPINA 7. - 12. MESTO 
Uvrstijo se 4., 5. in 6. uvrščena ekipa skupine VZHOD in ZAHOD, prenašajo se medsebojni rezultati 
in gol razlika iz predtekmovanja. Ekipe odigrajo po dvokrožnem turnirskem sistemu z ekipami iz 
druge skupine (8 krogov). 
 
 
FINALNI TURNIR 13. - 15. MESTO  
Uvrstita se 7., 8. uvrščena ekipa skupine VZHOD in 7. plasirana ekipa ZAHOD, odigra se 3 turnirje 
vsak z vsakim. 
 

59. Člen 

 
V kategoriji starejših deklic B je dovoljeno igranje naslednjih vrst obrambe: 3:3, 3:2:1 in 4:2.   
 
Prepovedani sta obrambi 5+1 in 6:0. 
 

60. Člen 

MLAJŠI DEČKI A (m) 
Neuradno tekmovanje pri mlajših dečkih A se izvede po dvokrožnem ligaškem sistemu s: 

o predtekmovalnim delom, 
o polfinalom in 
o zaključnimi turnirji 

 
61. Člen 

Rezultat se zaradi operativnih zadev beleži samo za zapisnikarsko mizo. Zadetki posameznikov se ne 
beležijo. Kazni igralcev se beležijo, za čas tekme. 
 
Na javni merilni napravi je prikazal samo čas in morebitne izključitve.  
 

62. Člen 

Predtekmovanje 
V predtekmovanju so ekipe razvrščene v različne predtekmovalne skupine (CENTER I, CENTER II, 
JUG, VZHOD in ZAHOD). 
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63. Člen 

Polfinale 
Po končanem predtekmovanju se odigra kvalifikacijski turnir za napredovanje v polfinalno skupino 
A med: 4. uvrščenimi ekipami CENTER, JUG IN VZHOD. Organizatorja turnirja se določi z žrebom. Na 
turnirju se igra vsak z  vsakim en dan. V A skupino se uvrsti prvo uvrščeno moštvo na turnirju.  
 
Po končanem predtekmovalnim delom in kvalifikacijskem turnirju tekmovanja za mlajše dečke A se 
formirajo štiri skupine, kjer se igra po dvokrožnem ligaškem sistemu v naslednjih skupinah: 
  

o Skupina A: CENTER I (1. uvrščeni po predtekmovanju v skupinah), CENTER II (3.) in ZAHOD 
(1.) in KVALIFIKANT 

o Skupina B: CENTER I (2.), CENTER II (1.), ZAHOD (2.) in JUG (3.) 
o Skupina C: VZHOD  (1. in 3.), JUG (2.), CENTER I (3.) 
o Skupina D: VZHOD (2.), JUG (1.), CENTER II (2.) in ZAHOD (3.) 

 
Ekipe, katere se niso uvrstile v polfinale, nadaljujejo tekmovanje po skupinah. Igra se po dvokrožnem  
ligaškem sistemu. Nadaljevalne skupine se bodo oblikovale na novo. 
 

64. Člen 

Finale 
Termin: 22./23.5. 
 
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 A.  
 
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 C.  
 
Na finalnih turnirjih za mesta 5. – 8, 9. - 12., 13. - 16. se igra po sistemu polfinala, polfinalne pare se 
določi z žrebom. Turnirji se odigrajo v enem dnevu.    
 

65. Člen 

Razvrstitvene tekme 
 

V razvrstitev za 17. – 20. mesto se uvrstijo: 1. uvrščene ekipe iz posameznih nadaljevalnih skupin. 
Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno. 
 
V razvrstitev za 21. – 24. mesto se uvrstijo: 2. uvrščene ekipe iz posameznih nadaljevalnih skupin. 
Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno.  
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V razvrstitev za 25. – 28. mesto se uvrstijo: 3. uvrščene ekipe iz posameznih nadaljevalnih skupin. 
Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno.  
 
V razvrstitev za 29. – 32. mesto se uvrstijo: 4. uvrščene ekipe iz posameznih nadaljevalnih skupin. 
Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno. 
 
V razvrstitev za 33. – 35. mesto se uvrstijo: 5. uvrščene ekipe iz posameznih nadaljevalnih skupin. 
Če ekipe ne želijo odigrati zaključnega turnirja, jim to ni potrebno. 
 
 

66. Člen 

MLAJŠE DEKLICE A (ž) 
Neuradno tekmovanje pri  mlajših deklicah A se izvede po dvokrožnem ligaškem sistemu s: 

o predtekmovalnim delom in  
o finalnimi turnirji oz. skupine 

 
67. Člen 

Rezultat se zaradi operativnih zadev beleži samo za zapisnikarsko mizo. Zadetki posameznikov se ne 
beležijo. Kazni igralcev se beležijo, za čas tekme. 
 
Na javni merilni napravi je prikazal samo čas in morebitne izključitve.  
 

68. Člen 

Predtekmovanje 
V predtekmovanju so ekipe razvrščene v različne predtekmovalne skupine (CENTER, VZHOD, 
ZAHOD). 
 

69. Člen 

Finalna skupina oz. finalni turnirji 
FINALE - 1. - 6. MESTO   
Uvrstijo se 1. in 2.  plasirana ekipa skupine CENTER, VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni 
rezultati iz predtekmovanja.  
 
FINALE - 7. - 12. MESTO igra se turnirje 
Uvrstijo se 3. in 4.  plasirana ekipa skupine CENTER, VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni 
rezultati iz predtekmovanja.  
 
FINALE - 13. - 18. MESTO igra se turnirje  
Uvrstijo se 5. in 6. plasirana ekipa skupine CENTER, VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni 
rezultati iz predtekmovanja.  
 
FINALE - 19. – 22. MESTO   
Uvrstijo se 7. in 8. plasirana ekipa skupine CENTER, VZHOD in ZAHOD, upoštevajo se medsebojni 
rezultati iz predtekmovanja.  
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70. Člen 

 
Prepovedani sta obrambi 6:0, 5+1 in 4+2. 
 
 
 

71. Člen 

 MLAJŠI DEČKI in DEKLICE B (m/ž) 
Neuradno tekmovanje pri mlajših dečkih B in deklicah B se izvede po turnirskem sistemu, z 
morebitnimi posameznimi tekmami: 

o predtekmovalnim delom, 
o zaključnimi turnirji 

 
72. Člen 

Rezultat se zaradi operativnih zadev beleži samo za zapisnikarsko mizo. Zadetki posameznikov se ne 
beležijo. Kazni igralcev se beležijo, za čas tekme. 
 
Na javni merilni napravi je prikazal samo čas in morebitne izključitve.  
 

73. Člen 

Predtekmovanje 
Razdelitev na skupine (v vsaki je 8-10 ekip); znotraj teh skupin se oblikujejo turnirji (4-5 ekipe na 
turnir). Organizator in ekipe se menjajo.  
 

74. Člen 

Zaključni del 
Zaključni del pri mlajših dečkih B in deklicah B se izvede po turnirskem dvokrožnem sistemu, v kolikor 
je mogoče turnirje prilagoditi tako, da ekipe ki so igrale v predtekmovanju ne igrajo več med seboj. 
 

FINALE - 1. - 8. MESTO   
Uvrstita se 1. in 2. uvrščena ekipa posamezne predtekmovalne skupine. 
 
FINALE - 9. - 16. MESTO 
Uvrstita se 3. in 4. uvrščena ekipa posamezne predtekmovalne skupine. 
 
FINALE - 17. - 24. MESTO  
Uvrstita se 5. in 6. uvrščena ekipa posamezne predtekmovalne skupine. 
 
FINALE - 25. – 32. MESTO   
Uvrstita se 7. in 8. uvrščena ekipa posamezne predtekmovalne skupine. 
 
FINALE - 33. – 39. MESTO   
Uvrstita se 9. in 10. uvrščena ekipa posamezne predtekmovalne skupine. 
 
 

75. Člen 
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Prepovedana je uporaba obrambe 6:0 in 5+1 (moški). 
 
Prepovedana je uporaba obrambe 6:0, 5+1 in 4+2 (ženske). 
 
Priporočene obrambe so: 3:3, 1:5, 3:2:1 
 
 

76. Člen 

MLAJŠI DEČKI in DEKLICE C (m/ž) 
Neuradno tekmovanje pri mlajših dečkih C in deklicah C se izvede po turnirskem sistemu, z 
morebitnimi posameznimi tekmami. 
 

77. Člen 

Razdelitev na skupine (v vsaki je 8-9 ekip); znotraj teh skupin se oblikujejo turnirji (4-5 ekipe na 
turnir). Organizator in ekipe se menjajo.  
 
 

78. Člen 

Število igralcev: 6 + 1 na igrišču 40 x 20 metrov, ostala igrišča (šolska telovadnica itd.) 5+1 
Dovoljena obramba: osebna obramba in conska obramba 1:5. 
 

79. Člen 

IGRALNI ČAS, TIME-OUT, TERMINI TEKEM 
Igralni čas glede na posamezno kategorijo: 

o za mladince in mladinke je 2 x 30 minut, turnirji 2 x 25 minut.  
o za kadete in kadetinje je 2 x 30 minut, turnirji 2 x 25 minut.  
o starejše dečke in deklice A in B je 2 x 25 minut, turnirji 2 x 20 minut.  
o mlajše dečke in deklice A in B je 2 x 20 minut, turnirji 2 x 15 minut.  
o mlajše dečke in deklice C je 2 x 12 minut, če sta na turnirju 2 tekmi, če so 3 tekme 2 x 10 

min (brez možnosti uporabe moštvenega Time – auta) 
 

80. Člen 

Podaljški glede na posamezno kategorijo: 
o Mladinci in mladinke: 2 x 5 minut 
o Kadeti in kadetinje: 2 x 5 minut 
o Starejši dečki in deklice A in B: 2 x 5 minut  
o Mlajše deklice A in mlajši dečki A: 1 x 5 minut – sodniški met 
o Mlajše deklice B in mlajši dečki B: 1 x 5 minut – sodniški met  

 
81. Člen 

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.  
 
Pravilo Time –outa ne velja za starostno kategorijo MLAJŠE DEČKE in DEKLICE C ter za mini 
rokomet. 
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82. Člen 

  Tekme se lahko igrajo ob petkih, sobotah, nedeljah in ponedeljkih (mladinci/ke) s pričetkom:  

o petek od 17.00 do 20.00 ure (mladinke od 18.00 do 20.00 ure); 
o sobota od 10.00 do 20.00 ure (mladinci in mladinke s soglasjem nasprotne ekipe); 
o nedelja od 10.00 do 20.00 ure (mladinci od 12.00 do 20:00 ure – pred 12:00 potrebno 

soglasje nasprotne ekipe) 
o ob ponedeljkih od 17:00 do 20:00 ure (mladinci) 
o ob ponedeljkih od 18:00 do 20:00 ure (mladinke) 

V kolikor se tekma igra izven predvidenih terminov je nujno potrebno soglasje nasprotne ekipe in 
komisarja lige.  
Finalni turnirji se lahko odigrajo od petka do nedelje. 
 
 

83. Člen 

Ekipa, ki je organizator tekem ali turnirja je zaželeno, 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 20. ure. V kolikor se 

tekmo odigra pred petkom, je potrebno upoštevati pravilo 120 ur – najava tekme. Klubi ki bodo 

prestavljali tekme po oddanem delegiranju (ponedeljek 20.00 ura) izgubijo bonus prestavitev (za 

posamezno selekcijo), klub pa se kaznuje z denarno kaznijo 50€, vsaka naslednja prestavitev 

denarno kazen podvoji. Denarne kazni niso vezane na selekcijo, ampak na vse ekipe posameznega 

kluba v tekmovanju mladih. V kolikor klub denarne kazni ne poravna v osmih dneh se tekmo 

registrira 10:0 v korist nasprotnika.   

 

V  primeru spremembe igralnega časa ali kraja mora domača ekipa 120 ur pred pričetkom igranja 

tekme o morebitni spremembi igralnega časa ali kraja, obvestiti nasprotnika in vodstvo tekmovanja, 

preko elektronske pošte. 

Vsaka sprememba termina igranja v času manj kot 120 ur pred prvotnim igranjem tekme se lahko 

spreminja le s soglasjem nasprotne ekipe in komisarja. 

Preložena tekma mora biti praviloma odigrana pred prvotnim terminom, v izjemnih primerih se ta 

rok podaljša za največ 15 dni, vendar se mora odigrati vsaj pred zadnjim krogom rednega dela ali 

finalnih turnirjev. Že ob prestavitvi je potrebno določiti nov termin, katerega ni možno več prestaviti. 

V kolikor ob prestavitvi nov termin ni znan, tekme ni mogoče prestaviti. Vsaka ekipa ima eno BONUS 

PRESTAVITEV, ob soglasju nasprotne ekipe in komisarja lige eno tekmo v sezoni (v posamezni 

kategoriji) – je možnost prestaviti na kasnejši termin. Tudi v tem primeru mora biti nov datum znan 

ob prestavitvi. 

V primeru, da domača ekipa ne more zagotoviti dvorane v domačem kraju, ko je organizator tekme, 

mora dvorano zagotoviti v drugem kraju in dvorani, ki je registrirana za igranje tekem državnih lig. 
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84. Člen 

Komisar lahko spremeni čas igranja tekme izven določenega časa, če je o tem predložen pisni 
sporazum obeh ekip najmanj 120 ur pred določenim časom in to ni v škodo drugim ekipam v istem 
tekmovanju. 
 

85. Člen 
V primeru tekmovanja (sodelovanje igralcev ali trenerja v reprezentancah), lahko komisar celotno 
kolo ali posamezne tekme prestavi po lastni presoji. 
 

86. Člen 
Če se tekma ne more odigrati ob določenem času ali je bila prekinjena zaradi višje sile oz. težje 
okvare razsvetljave, zaradi slabe organizacije tekme, zaradi nešportnega obnašanja gledalcev ali 
zaradi izpada semaforja in tega ni mogoče odpraviti več kot 60 minut, se mora odigrati ali nadaljevati 
v naslednjih 24 urah. V tem primeru, razen višje sile, je domača ekipa dolžna povrniti vse nastale 
stroške gostujoči ekipi (prevoz ali bivanje). V kolikor v roku 24 ur izvedba ni mogoča, novi termin 
določi komisar lige. 
 

87. Člen 
Na odločitev komisarja glede prestavitev tekem in določanja ure igranja, ni možna pritožba. 
 

88. Člen 

Organizator tekme, ki krši določila Igralnega časa  se klub sankcionira v skladu z DPRZS. 

 

89. Člen 

IZKLJUČITVE 
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. 

 

 

90. Člen 

ŽOGE 
Velikosti žog (v cm) glede na posamezno kategorijo: 

o pri mladincih se igra z žogami obsega 58 cm (velikost žoge 3) 

o pri kadetih se igra z žogami obsega 54-56 cm (velikost žoge 2) 

o pri starejših dečkih A se igra z žogami obsega 54 cm (velikost žoge 2) 

o pri starejših dečkih B se igra z žogami obsega 52 cm (velikost žoge 1) 

o pri mlajših dečki A se igra z žogami obsega 50 cm (velikost žoge 1) 

o pri mlajših dečki B, C se igra z žogami obsega 48 cm (velikost žoge 0) 
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o pri mladinkah in kadetinjah se igra z žogami obsega 54-56 cm (velikost žoge 2) 

o pri starejših deklicah A in B se igra z žogami obsega 50-52 cm (velikost žoge 1) 

o pri mlajših deklicah A, B in C se igra z žogami obsega 48 cm (velikost žoge 0) 

 

91. Člen 

KAZNI 
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. Enako se zgodi v primeru, če na tekmi nastopi igralec, ki nima 

pravice nastopa v omenjeni ekipi. 

  

Trener ali vodja ekipe odgovarjata, do so slike igralcev v Infostatu prave za posameznega igralca ali 

igralko. Na vsaki tekmi je možen pregled identitete v primerjavi z Infostatom. Tudi v tem primeru 

(kršitve) se trenerju odvzame licenco za eno sezono, klub pa se kaznuje z denarno kaznijo. Izkaznice 

niso več potrebne. 

 

92. Člen 

ROKOMETNA SMOLA 
V starostni kategorijah: STAREJŠE DEKLICE A in B, MLAJŠI DEČKI in DEKLICE A, B in C ter mini rokomet 

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 ekipi zagotoviti 14 žog za ogrevanje. Če med tekmo pride 

do kršitve (glede uporabe smole) se gostujočo ekipo opomni, v kolikor s kršitvijo nadaljuje se tekmo 

prekine in registrira z 10:0 v korist domačih.  

V kategorijah, kjer je smola dovoljena je organizator finalnega turnirja (1.-4. mesta) dolžan zagotoviti 

pogoje, da se turnir lahko odigra s smolo in tudi sam nosi stroške čiščenja. 

 

93. Člen 

RAZNO 
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. 

 

Sodniško pravilo glede poškodovanega igralca se anulira na vseh tekmah z izjemo finalnih turnirjev 

v kategoriji: starejših dečkov A in B, kjer bo prisoten tudi delegat in bo lahko nadzoroval vračanje 

poškodovanega igralca nazaj na igrišče po treh napadih. 
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94. Člen 

LESTVICA TEKMOVANJA MLADIH 
 

Ob koncu tekmovanje se lahko izdela lestvica uspešnosti rokometnih klub v tekmovanju mladih. Pri 

izdelavi lestvice uspešnosti se uporabijo vsi rezultati pretekle sezone, neuradnih in uradnih 

tekmovanje, če je le-to mogoče in smiselno.  

 

Pravila za izdelavo lestvice določi predsedstvo. 

 

TEHNIČNI POGOJI 

 

95. Člen 

DVORANA 
Vse tekme se igrajo izključno v dvoranah, ki imajo ustrezno dovoljenje oziroma ob soglasju obeh 
ekip in komisarja, izjemoma tudi na prostem. 
Predpisana dimenzija za rokometno igrišče je 40 x 20  metrov (za mini rokomet in MD se lahko igrajo 
tudi v šolskih telovadnicah dimenzije 32 x 16 metrov) 
Goli morajo biti predpisane konstrukcije, opremljeni morajo biti z mrežami in trdno pritrjeni v tla.  
Na tekmah v dvoranah se mora uporabljati javna merilna naprava.  
 

96. Člen 
Ekipi, ki je bila izrečena disciplinska sankcija prepovedi igranja določenega števila tekem za določeno 
obdobje na svojem igrišču, lahko tekme v tem obdobju igra na igrišču, registriranim za igranje tekem 
državnih lig, ki je oddaljeno najmanj 50 km. 
 
Oddaljenost kraja se meri na osnovi dolžine cestnega poteza od cestne napisne table enega kraja do 
cestne napisne table  drugega kraja. 
 
V primeru neupoštevanja določil iz prejšnje točke, se tekma registrira z rezultatom 10 : 0 za 
nasprotno ekipo. 
 
 

97. Člen 

PRIPRAVA DVORANE 
Domača ekipa je dolžna na vidnem mestu izobesiti zastavo Republike Slovenije in zastavo RZS, 
pripraviti igrišče, zagotoviti najmanj 30 minut (20 minut za SD in MD ter mini rokomet) časa za 
ogrevanje obeh ekip na igrišču, kjer se bo tekma igrala, zagotoviti zapisnik ter dve štoparici, če je na 
igrišču javna merilna naprava oziroma tri štoparice, če te naprave ni.  
 

98. Člen 
ELEKTRONSKI ZAPISNIK 

Domača ekipa je dolžna zagotoviti izpolnjevanje zapisnika v  elektronski obliki.  
 
Zapisnik mora biti pripravljen vsaj 20 minut pred začetkom tekme.  
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Po končani avtorizaciji zapisnika, je potrebno zapisnik naložiti v InfoStat, v  največ petnajstih (15)  
minutah po tekmi.   
 
Za potrebe zapisnika je potrebno zagotoviti žično mrežno povezavo oz. izjemoma zaklenjeno 
brezžično povezavo. 
 
V kolikor podatki niso poslani v predpisanem roku, se domača ekipa sankcionira v skladu z DPRZS. 
 

99. člen 

ZDRAVNIŠKA SLUŽBA 
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 pomoč, če je potrebna zlasti v 
primerih, ko gostujoče moštvo nima na klopi za uradne osebe usposobljene osebe za nudenje prve 
pomoči.  
 

100. člen 

ŠPORTNA OPREMA 
Vse ekipe nastopajo praviloma v svojih klubskih barvah. Domača ekipa ima pravico uporabe svoje 
barve dresov. Vse ekipe so dolžne pred pričetkom tekmovanja preko Infostata obvestiti ostale ekipe 
o barvi dresov in hlačk (igralci, vratarji), v katerih nastopajo na domačem igrišču. Če tega ne storijo, 
morajo v primeru enako barvnih dresov domačini zamenjati drese.  
 

Če ekipa ali posameznik iz ekipe nastopi v dresu brez številke ali nastopajo v neenakih dresih, se 
ekipa kaznuje v skladu z disciplinskim pravilnikom. 
 

101. člen 

SODNIKI 
Na vseh uradnih tekmah državnega prvenstva sodita dva sodnika.  
 
Na vseh neuradnih tekmah sodi vsaj en sodnik (lahko tudi vajenec) ali druga primerna osebe, če je 
to opredeljeno v sistemu tekmovanja. 

 

REGISTRACIJA TEKEM 
 

102. člen 

Vse tekme registrira komisar v roku 10 dni po odigrani tekmi. Tekme se registrirajo na osnovi  
materialnih dokazov in sicer:  
   – uradnega zapisnika tekme,  
   – poročila delegata. 
Registracija tekme se lahko odloži za največ 30 dni po odigrani tekmi oz. do dokončanja postopka 
morebitne pritožbe. 
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KONČNE DOLOČBE 
 

103. člen 
Za vse neopredeljene ali nedorečene zadeve velja Pravilnik o rokometnih tekmovanjih RZS.  
 

 

104. člen 
Kršitelj določil teh Propozicij se sankcionira po določbah DPRZS. 
 
Nepoznavanje Propozicij in določb predpisov navedenih v teh propozicijah ne izključuje disciplinske 
odgovornosti. 
 

105. člen 
Za tolmačenje teh propozicij je pristojen Statutarni odbor RZS 
 

 

106. člen 
Propozicije so bile  sprejete na seji združenja dne X in stopi v veljavo z dnem sprejetja. Propozicije 
se med igralno sezono, ki se začne s 1. kolom Lige in konča 31.5., ne morejo dopolnjevati ali 
spreminjati. Spreminjajo se lahko priloge propozicij.  
 
 

Predsednik Združenje rokometnih klubov tekmovanja mladih                               
Gregor ŠUŠTARŠIČ 


