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PROPOZICIJE
KUPA HRVATSKE U HOKEJU NA TRAVI
2016.
Kup Hrvatske u hokeju na travi stalno je natjecanje u organizaciji Hrvatskog
hokejskog saveza (u daljnjem tekstu: HHS).
Natjecanjima Kupa Hrvatske rukovodi Voditelj natjecanja i Natjecateljska komisija
HHS. Sve odluke u prvom stupnju donosi Voditelj natjecanja, a u drugom stupnju
Natjecateljska komisija.
Kup Hrvatske u hokeju na travi igra se u kategoriji seniora, kod muškaraca i kod
žena.
SASTAV NATJECANJA
Pravo nastupa u Kupu Hrvatske 2016. imaju sve ekipe koje se prijave za
natjecanje u predviđenom roku.
Svi klubovi koji nastupaju u seniorskom prvenstvu (sezona 2015/16.) za
muškarce automatski su prijavljeni za odigravanje Kupa Hrvatske 2016. za
muškarce s jednom ekipom, a mogu dodatno prijaviti i više ekipa.
Svi klubovi koji nastupaju u seniorskom prvenstvu (sezona 2015/16.) za žene
automatski su prijavljeni za odigravanje Kupa Hrvatske 2016. za žene s jednom
ekipom, a mogu dodatno prijaviti i više ekipa.
Rok za prijavljivanje ekipa određuje voditelj natjecanja.
SUSTAV NATJECANJA
Kup Hrvatske odigrava se kup sustavom natjecanja, na ispadanje, do dobivanja
konačnog pobjednika.
Natjecanje se sastoji od slijedećih dijelova :
pretkolo
- parovi igraju uzvratne utakmice
1. kolo
- parovi igraju uzvratne utakmice
2. kolo - samo muškarci
- parovi igraju uzvratne utakmice
3. kolo - finale Kupa Hrvatske
- igra se samo jedna finalna utakmica
Pretkolo se kod muškaraca igra ukoliko ima prijavljenih više od 8 momčadi.
Ukoliko se za Kup prijavi 9 momčadi, ždrijebom se određuje 1 par pretkola.
Ukoliko se za Kup prijavi 10 momčadi, ždrijebom se određuju 2 para pretkola.
Ukoliko se za Kup prijavi 11 momčadi, ždrijebom se određuju 3 para pretkola.

Ukoliko se za Kup prijavi 12 momčadi, ždrijebom se određuju 4 para pretkola itd.
U pretkolu nastupaju najslabije plasirane momčadi nakon jesenskog dijela
Prvenstva Hrvatske 2015/2016. i sve ostale momčadi koje se prijave u
određenom roku, kako bi nakon odigranog pretkola u daljnjem natjecanju ostalo 8
momčadi. Dakle, ako se prijavi 9 momčadi, u pretkolu sudjeluju 8. i 9. plasirana
momčad u jesenskom dijelu prvenstva, ako se prijavi 10 momčadi, u pretkolu
sudjeluju 7., 8., 9. i 10. plasirana momčad u jesenskom dijelu prvenstva, itd.
Pretkolo se kod žena igra ukoliko je prijavljeno više od 4 ekipe.
Ukoliko se za Kup prijavi 5 ekipa, ždrijebom se određuje 1 par pretkola.
Ukoliko se za Kup prijavi 6 ekipa, ždrijebom se određuju 2 para pretkola itd.
U pretkolu nastupaju najslabije plasirane ekipe nakon jesenskog dijela Prvenstva
Hrvatske 2015/2016. i sve ostale ekipe koje se prijave u određenom roku, kako bi
nakon odigranog pretkola u daljnjem natjecanju ostalo 4 ekipe.
ŽDRIJEBANJE PAROVA
Ždrijebanje parova vrši se na slijedeći način :
Prvo se ždrijebaju parovi pretkola. Od ekipa koje sudjeluju u pretkolu ždrijebom
se prvo određuje ekipa koja će biti domaćin prve utakmice 1. para, a potom
domaćin druge utakmice 1. para. Zatim se ždrijebom određuje tko će biti domaćin
prve utakmice 2. para, a potom domaćin druge utakmice 2. para itd, ovisno o
broju parova pretkola.
Nakon toga pristupa se određivanju natjecateljskih brojeva (od 1 do 8).
Prvo se određuju nositelji, a to su prošlogodišnji finalisti Kupa Hrvatske. Među
njima se ždrijebaju brojevi 1 i 5 kod muškaraca, a 1 i 3 kod žena, a potom se
ždrijebaju ostali slobodni brojevi od manjeg prema većem, na način da se prvoj
izvučenoj ekipi ili paru pretkola dodjeli najmanji preostali broj itd.
RASPORED ODIGRAVANJA UTAKMICA
Raspored odigravanja utakmica određen je ždrijebom i Kalendarom natjecanja.
Natjecateljski brojevi određeni su ždrijebom i oni po slijedećoj natjecateljskoj
shemi određuju moguće buduće protivnike u Kupu Hrvatske:
U pretkolu se sastaju parovi određeni ždrijebom, a pobjednici se pridružuju
natjecateljskom broju određenom također ždrijebom.
U 1. kolu (četvrtfinale za muškarce i polufinale za žene) sastaju se parovi
određeni natjecateljskim brojevima kako slijedi: 1 - 2 , 3 - 4 , 5 - 6 i 7 - 8.
U 2. kolu (polufinale za muškarce) sastaju se pobjednici parova iz četvrtfinala: 1/
2 - 3/ 4 i 5/6 - 7/8.
U finalu se sastaju pobjednici parova iz polufinala:
za muškarce 1/2/3/4 5/6/7/8
za žene
1/2
3/4
Utakmice se odigravaju u slijedećim terminima:
PRETKOLO, muškarci
- od 22. do 31. ožujka 2016.
PRETKOLO žene
- od 22. do 31. ožujka 2016.
Četvrtfinale, muškarci, 1. i 2. ut. - od 29. ožujka do 7. travnja 2016.
Polufinale, muškarci i žene, 1.ut. - od 26. travnja do 28. travnja 2016.
Polufinale, muškarci i žene, 2.ut. - od 15. lipnja do 16. lipnja 2016.
Finale, muškarci i žene
- 8. listopada 2016.

Domaćini prvih utakmica i finalne utakmice je ekipa s manjim natjecateljskim
brojem, dok su domaćini drugih, odnosno uzvratnih utakmica njihovi protivnici.
Utakmice se moraju igrati na igralištu s umjetnom travom.
Ekipe koje se prijave za Kup natjecanje, a koje ne sudjeluju u Prvenstvu, moraju
u svojoj prijavi prijaviti i igralište gdje će biti domaćini u Kup natjecanju.
Raspored odigravanja Kup utakmice određuje Voditelj natjecanja.
PRAVO NASTUPA
Pravo nastupa za određenu ekipu nekoga kluba u kup natjecanju utvrđuje se
prvim nastupom za tu ekipu. Nakon toga, tako prijavljeni igrač/igračica ne može
više nastupiti ni za jednu drugu ekipu ili drugi klub.
UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA
U pretkolu,1. kolu i 2. kolu plasman u slijedeće kolo određuje redom po važnosti:
1. bolji zbir bodova iz dvije utakmice
2. bolji omjer datih i primljenih zgoditaka iz dvije utakmice
3. bolje izvođenje kaznenih udaraca
U finalu pobjednika odlučuje redom po važnosti :
1. više osvojenih bodova u finalnoj utakmici
2. bolje izvođenje kaznenih udaraca
Redoslijed ekipa nakon završenog Kup natjecanja određuje se na slijedeći način:
- pobjednik finalne utakmice
- 1. mjesto
- poraženi u finalnoj utakmici
- 2. mjesto
- poraženi u polufinalu
- dijele 3. mjesto
- poraženi u četvrtfinalu
- dijele 5. mjesto
- poraženi u pretkolu
- dijele 9. mjesto
KAZNENI UDARCI
Kada se pobjednik odlučuje kaznenim udarcima, tada se pristupa izvođenju
kaznenih udaraca (shoot-out), na slijedeći način:
Kada sudac dade znak za početak izvođenja kaznenog udarca igrač ekipe
koja izvodi kazneni udarac kreće s linije 23 m prema golu, a golman s golmanske
linije. Igrač ima 8 sekundi za postizanje zgoditka.
Tri (3) igrača svake ekipe koje vođe ekipa prijavljuju u "obrascu za prijavu"
delegatu, ali isključujući igrača koji je na utakmici isključen crvenim kartonom,
izvodit će kaznene udarce naizmjenično vrataru protivničke ekipe, ako on nije
onesposobljen i zamijenjen i to ukupno 6 kaznenih udaraca.
Ako je tijekom izvođenja kaznenog udarca igrač (ili izvođač kaznenog
udarca ili vratar) suspendiran, tada taj igrač ne može dalje sudjelovati u izvođenju
kaznenih udaraca i ne može biti zamijenjen. Ako je to vratar zamijeniti ga može
samo jedan od igrača koji su određeni za izvođenje kaznenih udaraca. Zamjena
za vratara smije nastaviti s izvođenjem kaznenih udaraca, ali kada brani kaznene
udarce mora nositi zaštitnu masku.
Ostalu dopuštenu opremu za vratara smije nositi ako to želi. Suci odabiru
vrata prema kojima će se izvoditi kazneni udarci. Bacanjem novčića suci s
kapetanima ekipa odlučuju koja ekipa prva izvodi kazneni udarac. Ekipa koja
postigne više zgoditaka postaje pobjednik. U trenutku kada je pobjednik odlučen

daljnje izvođenje kaznenih udaraca se prekida bez obzira što nije izvedeno svih 6
kaznenih udaraca. Ako obje ekipe postignu isti broj zgoditaka, odpočinje nova
serija kaznenih udaraca s istim igračima i značajkom tzv. "brzog kraja", što znači
da pobjednik postaje ekipa koja prva postigne zgoditak više prilikom istog broja
izvedenih kaznenih udaraca obje ekipe. Redoslijed igrača ne mora biti isti kao
kod prethodnih serija izvođenja kaznenih udaraca. Vođa ekipe ima pravo za
svaki kazneni udarac odlučiti koji će od 3 odabrana igrača izvesti kazneni udarac,
ali tako da se izredaju sva 3 određena igrača za svaku seriju.
Ekipa čiji je igrač prvi izveo kazneni udarac u prvoj seriji izvođenja ne
izvodi prvi kazneni udarac u seriji "brzog kraja".
Suci i delegat na posebnom obrascu vode evidenciju izvođenja kaznenih
udaraca, te ga prilažu izvještaju s utakmice. Delegat upisuje kao konačan rezultat
onaj koji je postignut prije izvođenja kaznenih udaraca, a u rubrici za zgoditke
(ispod postignutih zgoditaka) upisuje rezultat izvođenja kaznenih udaraca.
KOTIZACIJA ZA NATJECANJE
Kotizacija za seniorske muške ekipe iznosi 250,00 kuna po ekipi, a za svaku
slijedeću prijavljenu mušku ekipu istoga kluba iznosi 200,00 kuna po ekipi.
Kotizacija za seniorske ženske ekipe iznosi 250,00 kuna po ekipi, a za svaku
slijedeću prijavljenu žensku ekipu istoga kluba iznosi 200,00 kuna po ekipi.
SUDAČKE I DELEGATSKE TAKSE
Taksa za suca i delegata za sve utakmice Kupa Hrvatske iznosi 120,00 kn neto.
Klubovi su dužni uplaćivati iznos za takse sucima i delegatima, a na način koji se
odredi odlukom Hrvatskog hokejskog saveza, sukladno važećim financijskim i
zakonskim propisima.
Način isplate sudaca i delegata, kao i način isplate troškova za suce i delegate,
koji sude utakmicu u mjestu izvan mjesta boravka određuje se odlukom
Hrvatskog hokejskog saveza.
Sucima i delegatima priznavat će se putni troškovi i dio dnevnice u ukupnom
iznosu za pojedine relacije kako slijedi::
Zagreb – Sveti Ivan Zelina – Zagreb i obrnuto
100,00 kuna
Suci i delegati dužni su doći na igralište pripremljeni za utakmicu najmanje 20
minuta prije početka utakmice, te u vremenu do početka utakmice izvršiti
adekvatnu pripremu za utakmicu.
Nedolazak suca ili delegata na utakmicu kaznit će se novčanom kaznom suca ili
delegata u iznosu određenom za neto taksu za tu utakmicu.
U slučaju da utakmicu vodi jedan sudac, tada je taksa za suca veća za 50 %.
Delegat je dužan predati Izvještaj s utakmice Voditelju natjecanja ili kancelariji
HHS najkasnije jedan dan nakon odigravanja utakmice.
TRAJANJE UTAKMICE

Utakmice se igraju u trajanju 2 x 35 minuta sa stankom u poluvremenu od 5
minuta.
NEDOLAZAK NA UTAKMICU
Ekipa koja ne dođe na igralište nakon čekanja od 15 minuta, gubi utakmicu
službenim rezultatom i novčano se kažnjava.
Novčana kazna za nedolazak na utakmicu iznosi 600,00 kuna.
Odustajanje od natjecanja novčano se kažnjava 1.000,00 kuna.
ODGODA UTAKMICE
Utakmica se može odgoditi u skladu s Natjecateljskim pravilnikom HHS. Rok za
odigravanje odgođene utakmice ne smije biti toliki da remeti regularnost
odigravanja daljnjih utakmica Kupa Hrvatske. Termin za odigravanje odgođene
utakmice određuje Voditelj natjecanja.
NATJECATELJSKE KNJIŽICE
Igrači moraju na utakmicama imati natjecateljske knjižice potvrđene od strane
HHS-a za tekuću godinu, te valjano potvrđene od strane nadležnog liječnika.
Liječnički pregled važi 6 mjeseci.
Vođe ekipa trebaju najmanje 20 minuta prije početka utakmice delegatu
predati popis ekipe i natjecateljske knjižice. Delegati su dužni te knjižice i
dokumente provjeriti i upozoriti na eventualne propuste prije početka utakmice.
Klub koji na utakmici nema natjecateljsku knjižicu za pojedinog igrača (ili više
njih) mora spornu natjecateljsku knjižicu predočiti na Savez prvim narednim
radnim danom do 12,00 sati. Ukoliko su podaci o registraciji i pregledu igrača
valjani, tada se klub kažnjava novčanom kaznom od 100,00 kuna. Ukoliko neki
od podataka (registracija i liječnički pregled) nisu valjani, utakmica će se
registrirati službenim rezultatom u korist protivnika a klub će biti kažnjen
novčanom kaznom u iznosu 200,00 kuna. Prijave stegovnom sucu protiv igrača,
odgovornih osoba i kluba, zbog nastupa igrača koji nije imao pravo nastupa,
određene su u Natjecateljskom pravilniku HHS.
ŽALBA
Žalba se najavljuje u roku od 15 minuta po završetku utakmice delegatu uz
kratko obrazloženje, koje delegat upisuje u izvještaj o utakmici, a potpisuje ga
vođa momčadi koja se žali.
U izvještaju o utakmici mora se navesti događaj, odnosno osnov po kojem se
ulaže žalba. Delegat mora u delegatskom izvještaju podrobno opisati događaj
koji je u svezi s najavljenom žalbom, te dati kratki sud o tom događaju. U tom
slučaju delegat mora izvještaje predati Voditelju natjecanja u što kraćem roku, a
najkasnije 24 sata nakon odigrane utakmice.
Postupak podnošenja žalbe podrobno je opisan u Natjecateljskom pravilniku.
Taksa za žalbu iznosi 500,00 kuna. Postupak rješavanja žalbe ubrzati će se
ukoliko do žalbe dođe nakon finalne utakmice, ili ukoliko rokovi za rješavanje
žalbe remete tijek natjecanja. Tada će se žalba rješavati u roku od 48 sati.

NAGRADE
Na kraju natjecanja dodjeljuju se nagrade za osvojena mjesta slijedećim
sudionicima :
1) Klubu za osvojeno 1. mjesto dodjeljuje se pokal u trajno vlasništvo.
NOVČANE KAZNE
Visina štete zbog nedolaska na utakmicu (čl.44.N.p.) ili odustajanje od
odigravanja utakmice (čl.61.N.p.) utvrđuje se na osnovi dokumentiranog zahtjeva
kluba koji je oštećen, a što se odnosi na troškove organizacije utakmice.
Visina kazne iz članka 29. N.p. iznosi 100,00 kuna.
Visina kazne iz članka 44. N.p. iznosi 100,00 kuna.
Visina kazne iz članka 59. N.p. iznosi 200,00 kuna.
Zagreb, 3. veljače 2016.
Broj: 39/16

Voditelj natjecanja
Damir Haramina, v.r.

