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P R O P O Z I C I J E 
 

POKALA SLOVENIJE 
 
 
 

1. SPLOŠNI DEL 
 
1.1. Rokometna zveza Slovenije na podlagi 1. clena Pravilnika o rokometnih tekmovanjih v Republiki 
Sloveniji organizira tekmovanje za POKAL SLOVENIJE v moški in ženski konkurenci. 
 
1.2. Zmagovalcem POKALA SLOVENIJE v obeh konkurencah se podeli trajno prehodni pokal Rokometne zveze 
Slovenije in pokal Rokometne zveze Slovenije v trajno last. Trajno prehodni pokal se mora vrniti Rokometni 
zvezi Slovenije najkasneje mesec dni pred odigravanjem naslednje finalne tekme. 
 
1.3. Tekmovanje za POKAL SLOVENIJE se igra vsako leto in se odvija v več stopnjah: 1/32 finala, 1/16 
finala, ¼ finala, polfinale in finale. 
 
 
2. IGRANJE EKIP 
 
2.1. V skladu s PORT-om so v Pokalu Slovenije dolžna igrati vsa članska moštva, ki sodelujejo v prvenstvenih 
tekmovanjih RZS.  
 
 
3. PRAVICA NASTOPA IGRALCEV 
 
3.1. Pravico nastopa imajo igralci, kateri so registrirani in imajo pravico nastopa za sodelujoco ekipo v 
skladu z veljavnim registracijskim pravilnikom Rokometne zveze Slovenije. Igralci, kateri bodo nastopili za B 
(II.) ekipo kluba, nimajo pravico nastopa za A (I.) ekipo istega kluba v POKALU SLOVENIJE. 
 
 
4. STROŠKI 
 
4.1. Ekipa domacin nosi stroške organizacije tekme in stroške sodnikov ter delegata. 
 
4.2. Vsaka ekipa nosi svoje potne stroške in stroške prehrane. 
 
 
5. SISTEM TEKMOVANJA 
 
5.1. V POKALU SLOVENIJE se igra ena tekma. 
 
5.2. Vsa prijavljena moštva pricnejo tekmovanje istocasno. 
 
5.3. Zmagovalec tekme nadaljuje s tekmovanjem. 
 
5.4. Pari v posameznem krogu – stopnji (1/32 finala, 1/16 finala, 1/8 finala, 1/4 finala, 1/2 finala) se 
dolocijo z žrebom. 
 
5.5. Organizator izlocilne tekme do vkljucno cetrtfinala se doloci na podlagi ranga tekmovanja (lige) v 
tekmovalni sezoni, v kateri se Pokal Slovenije igra: 
- v primeru, da sta obe moštvi v enakem rangu tekmovanja (ligi), na prizorišcu prvega moštva, ki je bilo 
prvo izžrebano; 
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- v primeru, da sta moštvi v razlicnem rangu tekmovanja (ligi), na prizorišcu moštva, iz nižjega ranga 
tekmovanja. 
 
5.6. Tockovanje 
 
- za zmago osvoji ekipa 2 tocki, 
- za izgubljeno tekmo 0 tock. 
 
5.7. V kolikor se tekma konca neodloceno, se igra podaljšek 2 x 5 minut, v kolikor je rezultat še vedno 
neodlocen, se ponovno igra podaljšek 2 x 5 minut. Ce se tudi po podaljških ne more dolociti zmagovalca, se 
izvajajo sedemmetrovke. 
 
5.8. Sedemmetrovke se izvajajo v skladu z rokometnimi pravili. Prvic izvaja vsaka ekipa po 5 sedemmetrovk 
(vsakic drug igralec izmenoma; prva izvaja ekipa, ki je dolocena z žrebom), v primeru ponovnega 
neodlocenega rezultata, se izvajajo sedemmetrovke izmenoma do koncnega zmagovalca (sedemmetrovke 
lahko izvaja vec igralcev ali pa samo eden). 
 
5.9. Organizator zaključnega dela (Final Four) Pokalnega tekmovanja se izbere na podlagi razpisa, ki mora 
biti objavljen najpozneje 7 dni po odigrani zadnji četrtfinalni tekmi. 
 
 
6. RAZNO 
 
6.1. Za vse primere, kateri niso zajeti v teh propozicijah, veljajo propozicije rokometnih državnih lig, 
PORT, sklepi Zbora clanov RZS, drugi pravilniki RZS oziroma IHF in EHF. 
 


