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Na temelju članka 52. Statuta Hrvatskog ragbijaškog saveza (u daljnjem tekstu Savez), Skupština Hrvatskog 
ragbijaškog saveza (u daljnjem tekstu Skupština) na sjednici 29.10.2016 godine donosi: 

PRAVILNIK RAGBIJAŠKIH UTAKMICA  
HRVATSKOG RAGBIJAŠKOG SAVEZA 

OBJAŠNJENJE POJMOVA 

• momčad – Muška momčad ili ženska ekipa sastavljena od igrača/igračica i službenog osoblja 

• igrač – Igrač ili igračica ragbija 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1.  
Pravilnik ragbijaških utakmica (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje opće odredbe o načinu natjecanja u okviru 
Hrvatskog ragbijaškog Saveza (u daljnjem tekstu: Savez), uvjete odigravanja utakmica (u okviru stalnih 
natjecanja Saveza, ostalih natjecanja, javnih prijateljskih utakmica, turnira i slično) i opće uvjete natjecanja. 

Članak 2.  
Ovaj Pravilnik je obavezan za sve članove Saveza i za sva tijela koja djeluju u njegovu okviru, a sve propozicije i 
ostali uvjeti pod kojim se igraju utakmice, turniri i sl. moraju biti u skladu sa njegovim odredbama. 

SUSTAV STALNIH NATJECANJA 

Članak 3.  
Skupština Saveza (u daljnjem tekstu: Skupština) utvrđuje ovaj jedinstveni sustav stalnih natjecanja: 

• Seniorsko prvenstvo Hrvatske, 

• Seniorski kup Hrvatske, 

• Juniorsko prvenstvo Hrvatske, 

• Juniorski kup Hrvatske, 

• Kadetsko prvenstvo Hrvatske i 

• Kadetski kup Hrvatske. 
Kvalifikacije za navedena natjecanja smatraju se stalnim natjecanjima Saveza. 
Prvenstva i kupovi po kategorijama mogu se igrati u više dobnih ili uzrasnih kategorija. 

OSTALA NATJECANJA 

Članak 4.  
Savez može biti organizator i drugih natjecanja, turnira i utakmica. 

Članak 5.  
Razna natjecanja, turnire i utakmice, a kojima je cilj propagiranje i popularizacija ragbija, može organizirati svaki 
član Saveza. 

Članak 6.  
Ako organizator nekog natjecanja, turnira ili utakmice nije član Saveza, suorganizator, a time i odgovoran 
prema Savezu, mora biti jedan od članova Saveza. 

Članak 7.  
Ako u natjecanjima, turnirima ili utakmicama sudjeluju i momčadi iz inozemstva, osim uvjeta iz ovog Pravilnika, 
moraju biti zadovoljeni i uvjeti iz odredaba Saveza o međunarodnim natjecanjima i utakmicama, te uvjeti 
međunarodnih federacija čiji je Savez član. 



PROPOZICIJE I UVJETI ODIGRAVANJA UTAKMICA 

Članak 8.  
Propozicije za stalna natjecanja Saveza donosi Izvršni odbor Saveza (u daljnjem tekstu: Izvršni odbor).  
Propozicije za stalna natjecanja određuju način natjecanja, pravo sudjelovanja, uvjete pod kojima se momčadi 
mogu natjecati i sve ostalo što ovim Pravilnikom nije utvrđeno. Propozicije se donose za svaki ciklus natjecanja, 
od najniže razine do njegovog dovršetka. Dio propozicija po kojima je neka momčad stekla natjecateljsko pravo, 
ne može se mijenjati dok ta momčad to pravo ne ostvari. 

Članak 9.  
Propozicije za natjecanje na određenom području (regija, grad, općina) donosi najviše ragbijaško tijelo tog 
područja (regije, grada, općine). 
Organizator natjecanja dužan je Propozicije iz prethodnog stavka ovog članka dostaviti Savezu najkasnije 
petnaest (15) dana prije početka tog natjecanja. 
Ako Propozicije iz prethodnog stavka nisu u suglasnosti s ovim Pravilnikom, Glavni tajnik Saveza ih je, s 
predlagačem, dužan usuglasiti prije početka tog natjecanja. 

Članak 10.  
Propozicije natjecanja i utakmica koje organizira neki klub ili slično, donosi organizator tog natjecanja. 

Članak 11.  
Javna utakmica je svaka ona utakmica koje igraju momčadi dva kluba ili nekih drugih ragbijaških udruga 
(sekcije, škole i slično), koju vodi sudac i koja je otvorena za gledatelje (osim u slučaju da postoji zabrana 
prisustvovanja gledatelja, a i tada je utakmica javna). 
Odigravanja svake javne utakmice mora biti prijavljeno nadležnim tijelima Saveza. 

Članak 12.  
Svaka javna utakmica mora se igrati u skladu sa ovim Pravilnikom. 
Uvjete pod kojima se igraju pojedine utakmice, a koji nisu utvrđeni ovim Pravilnikom, utvrđuje organizator 
utakmica. 

RASPORED NATJECANJA 

Članak 13.  
Raspored utakmica stalnih natjecanja utvrđuje se kalendarom natjecanja koji na prijedlog Povjerenika 
natjecanja, a u skladu sa propozicijama tih natjecanja, donosi Izvršni odbor. 
Za stalna natjecanja Saveza iz ovog Pravilnika potrebna ždrijebanja obavlja mjerodavno tijelo koje upravlja 
pojedinim natjecanjem ili od Izvršnog odbora ovlašteno tijelo Saveza, na posebnoj sjednici.  
Svako ždrijebanje iz prethodnog stavka ovog članka je javno te mu mogu prisustvovati predstavnici sudjelujućih 
momčadi, predstavnici svih tijela i članova Saveza kao i predstavnici javnih sredstava izvještavanja. 
Mjesto i vrijeme ždrijebanja mora se objaviti najmanje pet (5) dana ranije. 

Članak 14.  
Jednom utvrđeni raspored utakmica stalnih natjecanja, u načelu, se ne može mijenjati. 

Članak 15.  
Iznimno, tijelo koje upravlja natjecanjem može, na traženje jedne od momčadi ili nekog tijela Saveza, uz 
suglasnost obiju momčadi, dopustiti da se pojedina utakmica stalnog natjecanja Saveza odigra prije ili poslije 
datuma utvrđenog rasporedom. Za promjenu datuma odigravanja pojedine utakmice stalnog natjecanja 
Saveza, ako se radi o utakmici posljednjeg kola natjecanja koje se igra po sustavu „svatko sa svakim“, potrebna 
je suglasnost svih momčadi sudionika istog ranga tog natjecanja. 
Tijelo koje upravlja natjecanjem može na traženje jedne od momčadi, bez suglasnosti obe momčadi, zbog 
elementarnih nepogoda, epidemija i u sličnim okolnostima, dopustiti da se pojedina utakmica stalnog 
natjecanja Saveza odigra poslije datuma utvrđenog rasporedom. 



Članak 16.  
Tijelo koje upravlja natjecanjem može odrediti vrijeme početka utakmice. 
Ako lokalni uvjeti zahtijevaju da utakmica počne u vrijeme različito od onog koje je odredilo tijelo koje upravlja 
natjecanjem, domaćin može, uz suglasnost tijela koje upravlja natjecanjem, odrediti i drugo vrijeme početka 
utakmice. Tada je dužan o tome obavijestiti gostujuću momčad, delegata, suce i tijelo koje upravlja 
natjecanjem pismom, telegramom, telefaksom ili elektronskom poštom. Ta obavijest mora biti poslana tako da 
je, oni koje se obavještava, dobiju najkasnije sedamdeset dva (72) sata prije zakazanog vremena početka 
utakmice. U svemu ovome treba poštivati lokalne uvjete i mogućnost dolaska gostujuće momčadi javnim 
prijevoznim sredstvima (zrakoplov, vlak, autobus, brod…). 

Članak 17.  
Svaka momčad je dužna uz prijavu za natjecanje obavijestiti tijelo koje upravlja natjecanjem na kojemu će 
igralištu igrati utakmice kao domaćin. Tijelo koje upravlja natjecanjem će o tome, uz raspored utakmica, pisano 
obavijestiti sve sudionike. 
Ako iz bilo kojeg razloga domaćin ne može igrati na najavljenom igralištu, o tome je dužan obavijestiti gostujuću 
momčad, delegata, suce i tijelo koje upravlja natjecanjem pismom, telegramom, telefaksom ili elektronskom 
poštom. Ta obavijest mora biti poslana tako da je, oni koje se obavještava, dobiju najkasnije sedamdeset dva 
(72) sata prije zakazanog vremena početka utakmice. 

Članak 18.  
Ako gostujuća momčad ne dobije obavijest o promjeni vremena početka utakmice, odnosno igrališta na kojemu 
se utakmica treba igrati, dužna je doći na utakmicu na igralište u vrijeme koje je objavilo tijelo koje upravlja 
natjecanjem. Ovo se odnosi i na delegata te suce. 

Članak 19.  
Ako je domaćin promijenio vrijeme početka utakmice ili igralište, a nije o tome obavijestio gostujuću momčad, 
delegata i suce, te tijelo koje upravlja natjecanjem na način predviđen u ovom Pravilniku domaćin će odlukom 
tijela koje upravlja natjecanjem izgubiti tu utakmicu radi organizacijskih propusta. 

Članak 20.  
Ako gostujuća momčad, radi nepredvidivih okolnosti, elementarnih i sl. nepogoda, a koje su nastupile 
neposredno prije utakmice, nije mogla doći na utakmicu, dužna je o tome odmah, telefonski, obavijestiti 
domaćina, delegata, suce i tijelo koje upravlja natjecanjem uz naknadno pisano obrazloženje. 
U tom će slučaju tijelo koje upravlja natjecanjem, uz suglasnost obiju momčadi, odrediti novi termin 
odigravanja utakmice, ali tako da ona bude odigrana prije termina posljednjeg kola natjecanja. 

IGRALIŠTE 

Članak 21.  
Svaka momčad, kod prijave za natjecanje u kojemu će bar jednom biti domaćin, mora prijaviti bar jedno 
igralište na kojem će igrati javne ragbijaške utakmice kao domaćin. 
Igralište na kojemu se igra javna ragbijaška utakmica mora biti registrirano. 
Da bi igralište bilo registrirano za odigravanje javnih ragbijaških utakmica u Hrvatskoj, mora zadovoljavati 
najmanje dimenzije igrališta koje su: 

• Duljina igrališta između dvije linije zgoditka ne manja od 90 metara. 

• Širina igrališta ne manja od 55 metara. 

• Duljina prostora zgoditka ne manja od 5 metara (svaki). 

• Slobodan prostor oko igrališta (do prve prepreke) ne manji od tri (3) metra. 
Najveće dimenzije igrališta ne smiju biti veće od onih koje definira pravilo 1 Pravila igre. 

Članak 22.  
Igrališta registrira tijelo koje upravlja natjecanjem ili tijelo koje upravlja natjecanjima Saveza. 
Igralište se registrira na osnovi nalaza tročlane komisije koju određuje tijelo koje upravlja natjecanjem. Jedan 
od članova komisije mora biti ragbijaški sudac. 
Komisija kategorizira kompletni sportski kompleks (u daljnjem tekstu: stadion) pitanjima iz obrasca registracije 
igrališta. 



O svome radu komisija sačinjava zapisnik kojim se utvrđuje osposobljenost igrališta i, ako je igralište 
namijenjeno za međunarodne utakmice, prijedlog za kategorizaciju stadiona. 
Po primitku zapisnika sa pozitivnim mišljenjem komisije, Kancelarija Saveza izdaje potvrdu o registraciji igrališta, 
te se ona objavljuje u aktima Saveza (Bilten, zapisnik, odluka tijela koje upravlja natjecanjem…). 
Za međunarodne utakmice nacionalnih reprezentacija i međunarodnih turnira Ragbi 7 nacionalnih 
reprezentacija Kancelarija Saveza prijedlog kategorizacije dostavlja RUGBY EUROPE zbog dobivanja dozvole za 
odigravanje službenih međunarodnih utakmica. Službene utakmice u kojima nastupa nacionalna reprezentacija 
mogu se odigravati samo na stadionima kategoriziranim od strane RUGBY EUROPE. 

Članak 23.  
Igralište koje se registrira za javne utakmice mora ispunjavati sve uvjete iz Pravila igre. 
U neposrednoj blizini moraju postojati dvije (2) prikladne svlačionice za igrače, s prostorom za pranje (tuš ili 
slično) s tekućom toplom i hladnom vodom, prostorijom za suce i prikladnim prostorom za pružanje prve 
pomoći. 
Uz igralište moraju biti postavljene klupe za zamjenske igrače kao i za osobe koje, sukladno ovom Pravilniku, 
mogu boraviti u za to određenom prostoru, pokraj igrališta, za vrijeme utakmice. 
Stative gola, moraju biti presvučene mekanim spužvastim materijalom, do visine 1800 mm. Debljina materijala 
kojim su presvučene stative mora biti najmanje 150 mm. 

Članak 24.  
Domaćin je dužan pripremiti igralište sukladno Pravilima igre, odredbama ovog Pravilnika i ostalim odredbama 
Saveza koje se odnose na igrališta prikladna za igru. 

Članak 25.  
Odluku da li je igralište prikladno za igru donosi samo sudac utakmice. 

Članak 26.  
Ako igralište nije prikladno za igru, a domaćin ga ne može za to osposobiti u roku od trideset (30) minuta, 
utakmica se neće igrati. O neprikladnosti igrališta za igru sudac i delegat, uz prisutnost predstavnika obiju 
momčadi, moraju sastaviti zapisnik. Navedeni zapisnik, potpisan od suca, delegata te predstavnika obiju 
momčadi, delegat dostavlja u roku od dvadeset i četiri (24) sata tijelu koje upravlja natjecanjem, s tim da ga 
telegramom, telefaksom ili elektronskom poštom najavi u roku od četiri (4) sata. 

Članak 27.  
Ako utakmica nije odigrana zbog nemara domaćina da uredi igralište, domaćin će odlukom tijela koje upravlja 
natjecanjem izgubiti tu utakmicu radi "organizacijskog propusta". 

NAČIN NATJECANJA I ODREĐIVANJE REDOSLIJEDA 

Članak 28.  
Natjecanje se može odvijati u jednoj ili više faza po sustavu "svaki sa svakim" jednokružno ili dvokružno 
(eventualno i više kružno), "na ispadanje", "po skupinama" ili na neki drugi prikladan način. 
Način natjecanja se utvrđuje propozicijama pojedinog natjecanja. 

Članak 29.  
U natjecanjima ili dijelovima natjecanja koja se igraju po sustavu "svaki sa svakim" redoslijed momčadi se 
određuje prema postignutim bodovima. 
Ukoliko to drugačije nije određeno propozicijama pojedinog natjecanja, prema postignutom rezultatu momčad 
dobiva: 

• za pobjedu tri (3) boda 

• za neriješeno dva (2) boda 

• za poraz jedan (1) bod 



Članak 30.  
Ukoliko to drugačije nije određeno propozicijama pojedinog natjecanja, utakmica koja se registrira odlukom 
tijela koje upravlja natjecanjem registrira se rezultatom 20:0 u korist momčadi koja nije kriva i računa se da je 
momčad koja je odlukom tijela koje upravlja natjecanjem pobijedila postigla četiri (4) kaznena zgoditka. 

Članak 31.  
Ukoliko to drugačije nije određeno propozicijama pojedinog natjecanja, momčad koja izgubi utakmicu odlukom 
tijela koje upravlja natjecanjem dobiva ili gubi bodove kako slijedi u ovom članku. 
Momčad koja izgubi utakmicu odlukom tijela koje upravlja natjecanjem dobiva bodove predviđene za poraz: 

• ako svojom krivnjom nije stigla na vrijeme odigravanja utakmice. (Krenula na put sredstvom javnog 
prometa, koje ima redovit dolazak u mjesto odigravanja utakmice manje od dva (2) sata prije zakazanog 
početka utakmice), 

• ako se utakmica prekine prije isteka vremena zbog premalog broja igrača na igralištu prema Pravilima igre, 
ovom Pravilniku i propozicijama natjecanja, a ista je momčad utakmicu započela sa maksimalno 
dopuštenim brojem igrača na igralištu prema Pravilima igre i propozicijama natjecanja, a u zapisnik 
utakmice su, osim igrača koji su započeli utakmicu na igralištu, prijavili bar jednog zamjenskog igrača, 

• ako se na odigranoj utakmici utvrde organizacijski propusti (neobavještavanje suca ili delegata, ista odjeća, 
propusti temeljeni nepoštivanjem zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima i/ili drugi 
propusti organizacije utakmice). 

Momčad koja izgubi utakmicu odlukom tijela koje upravlja natjecanjem dobiva jedan (1) bod manje od broja 
bodova predviđenih za poraz (oduzimanje bodova, ako je rezultat negativan): 

• ako utakmica nije mogla ni započeti zbog malog broja igrača jedne od momčadi prema Pravilima igre, 
ovom Pravilniku i propozicijama natjecanja, 

• ako nije na vrijeme izvijestila protivnika o mjestu ili vremenu odigravanja utakmice, 

• ako utakmica nije odigrana krivnjom domaćina, a obje momčadi su bile u zakazano vrijeme na igralištu 
(neregularno igralište, nema svlačionice za goste, neprisustvovanje liječnika, nered na igralištu i slično), 

• ako se utakmica prekine prije isteka vremena zbog premalog broja igrača prema Pravilima igre, ovom 
Pravilniku i propozicijama natjecanja zbog krivnje momčadi koja je utakmicu započela s manjim brojem 
igrača od maksimalno dopuštenog broja igrača na igralištu prema Pravilima igre, ovom Pravilniku i 
propozicijama natjecanja ili u zapisnik utakmice, osim igrača koji su započeli utakmicu na igralištu, nije 
prijavila bar jednog zamjenskog igrača, 

• ako se utakmica ne može nastaviti jer su gledatelji ušli u igralište, a domaćin nije osigurao mogućnost 
normalnog nastavka 

Momčad koja izgubi utakmicu odlukom tijela koje upravlja natjecanjem dobiva tri (3) negativna boda 
(oduzimanje bodova): 

• ako utakmicu preda ili ne dođe na utakmicu bez opravdanog razloga, 

• ako je igrač (igrači) ili klupski djelatnik (djelatnici) kluba ili druge ragbijaške udruge kojoj pripada ta 
momčad izazvao incident radi kojeg je utakmica prekinuta, 

• ako se utvrdi da je za momčad nastupio igrač koji nije imao pravo nastupa prema Pravilima igre, ovom 
Pravilniku i propozicijama natjecanja. 

• ako momčad samovoljno napusti igralište prije završetka utakmice. 
Momčad koja izgubi utakmicu odlukom tijela koje upravlja natjecanjem uvrštava se na začelje konačnog 
redoslijeda (oduzimanje plasmana): 

• ako na turnirima kad se razigrava za plasman ili u obveznim utakmicama razigravanja preda utakmicu za 
plasman ili ne dođe na utakmicu bez opravdanog razloga. 

Članak 32.  
Prilikom istog broja bodova osvojenih od više momčadi u natjecanju ili dijelu natjecanja po sustavu „svaki sa 
svakim" redoslijed momčadi u natjecanju ili dijelu natjecanja se određuje kako slijedi u ovom članku. 
U slučaju kada se poredak određuje za dvije (2) momčadi sa istim brojem bodova bolju poziciju dobiva momčad 
koja ima: 

• veći broj osvojenih bodova u međusobnoj utakmici (utakmicama), a ako je to izjednačeno, 

• veći broj (zbirno) postignutih poena u međusobnoj utakmici (utakmicama), a ako je i to izjednačeno 

• veći broj (zbirno) postignutih zgoditaka i kaznenih zgoditaka u međusobnoj utakmici (utakmicama), a ako je 
i to izjednačeno 



• veći broj (zbirno) postignutih pogodaka iz odskoka u međusobnoj utakmici (utakmicama), a ako je i to 
izjednačeno 

• veći broj (zbirno) postignutih pogodaka iz kaznenih udaraca u međusobnoj utakmici (utakmicama), a ako je 
i to izjednačeno 

• bolja ukupna razlika postignutih i primljenih poena u dijelu natjecanja za koji se određuje poredak, a ako je 
i to izjednačeno 

• veći broj ukupno postignutih poena, u dijelu natjecanja za koji se određuje poredak a ako je i to 
izjednačeno  

• manji broj crvenih kartona u dijelu natjecanja za koji se određuje poredak, a ako je i to izjednačeno 

• manji broj žutih kartona u dijelu natjecanja za koji se određuje poredak. 
Kada se i nakon gore navedenih kriterija ne može odrediti bolje plasirana momčad, ona će se odrediti 
odigravanjem nove utakmice na neutralnom igralištu. Ako se nova utakmica ne može igrati radi karaktera 
natjecanja (turnir ili slično), a gore navedeni uvjeti su izjednačeni, bolje plasirana momčad odredit će se 
ždrijebom. 
U slučaju kada se poredak određuje za tri (3) ili više momčadi sa istim brojem bodova sastavlja se nova tabela 
računajući samo rezultate međusobnih utakmica momčadi koje su postigle jednaki broj bodova. Ukoliko su na 
novoj tablici dvije (2) momčadi sa istim brojem bodova primjenjuju se pravila prethodno navedena u ovom 
članku za određivanje pobjednika, odnosno bolje plasirane momčad za dvije (2) momčadi sa istim brojem 
bodova. 
Ukoliko su na novoj tablici tri (3) ili više momčadi sa istim brojem bodova bolju poziciju dobiva momčad koja 
ima: 

• bolju razliku postignutih i primljenih poena u međusobnim utakmicama, a ako je to izjednačeno 

• više postignutih poena u međusobnim utakmicama, a ako je to izjednačeno 

• više postignutih poena iz zgoditaka i kaznenih zgoditaka u međusobnim utakmicama, a ako je to 
izjednačeno 

• više postignutih poena iz pogodaka iz odskoka u međusobnim utakmicama, a ako je to izjednačeno 

• više postignutih poena iz kaznenih udaraca u međusobnim utakmicama, a ako je i to izjednačeno 

• manje crvenih kartona u međusobnim utakmicama, a ako je i to izjednačeno 

• manje žutih kartona u međusobnim utakmicama. 
Kada se i nakon gore navedenih kriterija ne može odrediti redoslijed će se odrediti na turniru uz sudjelovanje te 
tri (3) ili više momčadi. Ako se takav turnir ne može igrati radi karaktera natjecanja (turnir ili slično), a gore 
navedeni uvjeti su izjednačeni, bolje plasirana momčad, odnosno momčadi dobit će se ždrijebom. 

Članak 33.  
Ako se radi utvrđivanja redoslijeda mora odigrati nova utakmica ili turnir na neutralnom terenu, igrat će se u 
mjestu koje je približno jednako udaljeno sjedištima svih momčadi koje igraju, s tim da je udaljeno od tih 
sjedišta najmanje četrdeset (40) kilometara.  
Odredbe prethodnog stavka ne odnose se na slučaj kada se igra utakmica ili turnir momčadi koje su iz istog 
mjesta. 

Članak 34.  
O organizatoru, mjestu i vremenu odigravanja dodatnih utakmica ili turnira radi utvrđivanja redoslijeda 
zainteresirane momčadi se moraju sporazumjeti u roku od pet (5) dana od dana završetka natjecanja. Ako do 
sporazuma u tom vremenu ne dođe, organizatora, mjesto i vrijeme odredit će tijelo koje upravlja natjecanjem. 
Pri utvrđivanju organizatora odigravanja utakmice ili turnira prednost će imati organizator koji osigurava bolje 
financijske uvjete. U slučaju da zainteresirane momčadi podnesu prijedloge različite po organizatoru, mjestu i 
vremenu održavanja, a iste po financijskim uvjetima, tijelo koje upravlja natjecanjem će odabrati jedno od njih 
ždrijebom. 

Članak 35.  
Svi troškovi utakmice dodatnih utakmica ili turnira radi utvrđivanja redoslijeda (putovanje, smještaj, 
organizacija, suci, delegati itd.) dijele se na jednake dijelove među sudionicima.  
Utvrđene organizacijske troškove iz prethodnog stavka ovog članka sudionici moraju uplatiti najkasnije trideset 
i šest (36) sati prije početka utakmice, odnosno turnira, na račun koji odredi organizator. Za svaku momčad koja 
ne uplati na vrijeme utvrđene organizacijske troškove smatra se da odustaje od utakmice ili turnira i time gubi 
prava koja je sudjelovanjem mogla steći. 



Članak 36.  
Dodatne utakmice ili turniri radi utvrđivanja redoslijeda moraju se odigrati najkasnije četrnaest (14) dana nakon 
odigravanja posljednjeg kola natjecanja. Iznimno, u slučaju zauzetosti termina drugim natjecanjima, tijelo koje 
upravlja natjecanjem može odrediti neki kasniji termin, ali to mora biti prvi sljedeći slobodni termin. 

Članak 37.  
Ako se u susretu natjecanja „na ispadanje“ ili u susretu kojim se određuje redoslijed (susret se može sastojati 
od jedne ili dvije utakmice) u regularnom vremenu igranja postigne neriješen rezultat, ako propozicijama tog 
natjecanja nije drugačije određeno, igrat će se produžetak dva puta deset (2 x 10) minuta. Prije početka 
produžetka, a nakon odmora od pet (5) minuta, ždrijebom se utvrđuje početni udarac i strana kao na početku 
utakmice. Nakon prvih deset (10) minuta produžetka odmor je pet (5) minuta i mijenjaju se strane. 
Ako je rezultat i nakon odigranih produžetaka izjednačen, a propozicijama tog natjecanja nije drugačije 
određeno, pobjednik je momčad koja je tijekom utakmice (ili obje utakmice) i u produžetku postigla: 

• više poena iz zgoditaka i kaznenih zgoditaka, a ako je to izjednačeno 

• više poena iz pogodaka iz odskoka, a ako je i to izjednačeno 

• više poena iz kaznenih udaraca, a ako je i to izjednačeno 

• momčad koja pobjedu u natjecanju udarcima nogom. 
Natjecanje udarcima nogom se provodi na sljedeći način: 

• Svi igrači i službene osobe utakmice ostaju na igralištu. Sudac poziva kapetane obiju momčadi na sredinu 
igrališta gdje obavljaju ždrijeb bacanjem novčića. Pobjednik ždrijeba bira koja momčad će prva izvoditi 
kazneni udarac (tada poraženi u ždrijebu bira stranu igrališta na kojoj će se izvođenje dodatnih kaznenih 
udaraca obaviti) ili stranu igrališta na kojoj će se izvođenje dodatnih kaznenih udaraca obaviti (tada 
poraženi u ždrijebu bira koja momčad će prva izvoditi kazneni udarac). 

• Svaki kapetan tada imenuje pet (5) igrača iz svoje momčadi koji će proizvoljnim redoslijedom sudjelovati u 
izvođenju dodatnih kaznenih udaraca. Kapetan navedenih pet (5) igrača može birati samo među onima koji 
su bili na igralištu u trenutku završetka utakmice (posljednjeg produžetka). Ozlijeđeni, zamijenjeni, 
isključeni i igrači koji su kraj utakmice dočekali van igrališta zbog žutog kartona ne smiju sudjelovati u 
izvođenju dodatnih kaznenih udaraca. Igrač privremeno zamijenjen zbog „krvarenja“ ima pravo i može 
izvoditi udarce, ali u tom slučaju udarce nema pravo izvoditi njegova privremena zamjena. Da li je 
privremeno zamijenjeni igrač sposoban izvoditi udarce, iako nije dočekao sam kraj produžetaka u igri, ili će 
to izvoditi privremena zamjena odlučuje sudac utakmice. 

• Službene osobe i igrači obiju momčadi okupljaju se na središnjoj crti igrališta. Igrači moraju ostati iza 
središnje crte na strani igrališta koja se ne koristi za izvođenje dodatnih kaznenih udaraca. Nitko osim suca, 
dva pomoćna suca, dva dječaka/djevojčice koji sakupljaju lopte i izvođača kaznenog udarca ne smije biti na 
strani igrališta koja se koristi za izvođenje dodatnih kaznenih udaraca. 

• Po pet (5) igrača iz svake momčadi izvode kaznene udarce sa tri različite pozicije, sve tri na crti 22 metra, 
kako slijedi: 
Prva pozicija: ravno ispred rašlji; 
Druga pozicija: na crti 15 metara od lijevog auta gledano prema rašljama; 
Treća pozicija: na crti 15 metara od desnog auta gledano prema rašljama. 

• Sudac započinje izvođenje dodatnih kaznenih udaraca pozivanjem prvog igrača izabranog od momčadi 
određene ždrijebom da prva izvodi dodatne kaznene udarce na Prvu poziciju. Nakon što je igrač izveo 
kazneni udarac sudac poziva igrača iz druge momčadi na istu poziciju. 

• Sljedeća dva igrača (iz obe momčadi) izvode kazneni udarac sa Druge pozicije po istom redu. To se nastavlja 
dok svih pet (5) igrača nisu izveli po jedan kazneni udarac (sljedeći igrač redom izvodi kazneni udarac sa 
Treće pozicije, pa sa Prve pozicije i konačno sa Druge pozicije), ili dok jedna momčad više nije u mogućnosti 
izjednačiti rezultat preostalim udarcima. 

• Ukoliko je rezultat izjednačen nakon izvođenja po pet kaznenih udaraca od svake momčadi, izvođenje 
dodatnih kaznenih udaraca se nastavlja naizmjeničnim izvođenjem po jednog (1) kaznenog udarca istim 
redoslijedom od istih igrača koji su izvodili prvih pet kaznenih udaraca tako dugo dok jedna od momčadi ne 
bude uspješnija. Ovi kazneni udarci se izvode nastavljajući prethodni niz korištenja pozicija izvođenja dok je 
to potrebno (… Treća pozicija, pa Prva pozicija, pa Druga pozicija…). 

Za vrijeme izvođenja dodatnih kaznenih udaraca: 

• Jednom kada je igraču uručena lopta od strane suca na poziciji za izvođenje dodatnog kaznenog udarca, on 
mora izvesti udarac u roku od jedne (1) minute. Ukoliko ne izvede udarac u tom roku sudac će proglasiti 
izvođenje neizvedenim odnosno promašajem. 



• Nakon svakog izvođenja dodatnog kaznenog udarca sudac bilježi broj igrača i da li je uspješno izveo udarac. 
Delegat utakmice bilježi iste detalje na službenom Izvještaju. 

• Da li je dodatni kazneni udarac uspješno izveden ili ne, isključiva je odluka suca, koji se može po svojoj 
procjeni osloniti na ocjenu pomoćnih sudaca. Sučeva odluka je konačna i obavezujuća. 

• Jednom kada je igrač izveo svoj dodatni kazneni udarac mora se vratiti iza središnje crte igrališta i pridružiti 
se svojoj momčadi na strani igrališta koja se ne koristi za izvođenje dodatnih kaznenih udaraca. 

PRAVO SUDJELOVANJA 

Članak 38.  
U stalnim natjecanjima Saveza pravo sudjelovanja imaju svi klubovi članovi Saveza, s jednom ili više momčadi. 
Propozicijama pojedinog stalnog natjecanja Saveza može se dopustiti pravo sudjelovanja i drugim momčadima 
(na primjer HV, HRM, policije, lokalnih zajednica, fakulteta, škola i slično). 
Momčadi iz prethodnog stavka, sudjelovanjem u natjecanju, prihvaćaju sve akte Saveza i odluke tijela Saveza, u 
svezi s natjecanjima u kojima momčadi sudjeluju. 
Za sva ostala natjecanja pravo sudjelovanja se utvrđuje propozicijama tih natjecanja. 
Za pojedina natjecanja mogu se utvrditi i posebni uvjeti i obveze, kao što je obveza sudjelovanja u natjecanjima 
rezervnih, juniorskih, kadetskih momčadi i slično. Odluke o ovim uvjetima donosi Skupština Saveza. 

Članak 39.  
Za sudjelovanje u pojedinim natjecanjima može se propozicijama odrediti taksa ili kotizacija. 
Za pojedina natjecanja može se propozicijama odrediti da sudionici moraju uplatiti garantni polog iz kojeg se 
naplaćuju određene obveze, ako do njih dođe, a ostatak se vraća momčadima koje dovrše natjecanja. 

PRAVO NASTUPA 

Članak 40.  
Na utakmicama stalnih natjecanja Saveza mogu igrati samo igrači koji su valjano registrirani za neki Ragbijaški 
klub koji je član Saveza, a prema Registracijskom pravilniku Saveza. 
Za neku momčad mogu nastupiti igrači koji su registrirani za klub koji predstavlja ta momčad i igrači koji su 
registrirani za neki drugi klub, ako za takav nastup imaju pisano odobrenje kluba za koji su registrirani. Nastup 
igrača za momčad koja ne predstavlja klub za koji je registriran mora biti dozvoljen propozicijama natjecanja ili 
utakmica ne smije biti u sklopu natjecanja Saveza (na primjer prijateljska utakmica). 
Propozicijama pojedinih natjecanja, turnira i slično, utvrđuje se pravo i način sudjelovanja pojedinih igrača u 
momčadima koje u takvom natjecanju sudjeluju. 

Članak 41.  
Za seniorsku momčad mogu igrati samo igrači koji su na dan odigravanja utakmice stariji od osamnaest (18) 
godina, a koji imaju obavljen redovan liječnički pregled ne više od šest (6) mjeseci prije datuma odigravanja 
utakmice. 
Iznimno od gornjeg stavka za seniorsku momčad mogu igrati i igrači koji su na dan odigravanja utakmice mlađi 
od osamnaest (18), ali stariji od sedamnaest (17) godina pod uvjetom da je, za svakog od tih igrača, Savezu 
(tijelu koje upravlja natjecanjem) dostavljeno mišljenje liječnika specijaliste medicine rada i sporta ili specijaliste 
sportske medicine o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti igrača (u prvom redu fizička i psihička sposobnost) da 
igrač može igrati za seniorsku momčad. 
Liječničko mišljenje kojim je utvrđena posebna zdravstvena sposobnost igrača mlađeg od osamnaest (18) 
godina i dozvola koja je na temelju njega izdana vrijedi za kalendarsku godinu u kojoj je dozvola izdana. 
Broj igrača mlađih od osamnaest (18) godina koji smiju igrati za seniorsku momčad na nekoj utakmici određuje 
se propozicijama natjecanja u sklopu kojega se utakmica odigrava. 
Igrač mlađi od osamnaest (18) godina, koji ima dozvolu nastupanja za seniorsku momčad, ne smije za seniorsku 
momčad igrati na mjestu igrača prvog ili drugog reda skupa. 
Igrač mlađi od osamnaest (18) godina koji nastupi za seniorsku momčad u istome danu ne smije igrati za niti 
jednu drugu dobnu kategoriju. 



Članak 42.  
Za momčadi u kojima je starost igrača ograničena gornjom granicom broja godina (ragbi po starosnim 
skupinama), a ta granica je veća od deset (10) godina, igrači mlađi od osamnaest (18) godina mogu igrati samo 
ako u godini igranja utakmice navršavaju onoliko godina koliko je gornja granica ograničenja ili jednu (1) godinu 
manje od gornje granice ograničenja i imaju obavljen redovan liječnički pregled ne više od šest (6) mjeseci prije 
datuma odigravanja utakmice. 
Iznimno od gornjeg stavka za momčadi u kojima je starost igrača ograničena gornjom granicom, a ta granica je 
veća od deset (10) godina, mogu igrati i igrači koji u godini igranja utakmice navršavaju dvije (2) godine manje 
od gornje granice ograničenja pod uvjetom da je, za svakog od tih igrača, Savezu (tijelu koje upravlja 
natjecanjem) dostavljeno mišljenje liječnika specijaliste medicine rada i sporta ili specijaliste sportske medicine 
o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti igrača (u prvom redu fizička i psihička sposobnost) da igrač može igrati za 
navedenu momčad. 
Liječničko mišljenje iz prethodnog stavka kojim je utvrđena posebna zdravstvena sposobnost igrača koji u 
godini igranja utakmice navršavaju dvije (2) godine manje od gornje granice ograničenja i dozvola koja je na 
temelju njega izdana vrijedi za kalendarsku godinu u kojoj je dozvola izdana. 
Broj igrača mlađih od osamnaest (18) godina, koji u godini igranja utakmice navršavaju dvije (2) godine manje 
od gornje granice ograničenja starosti momčadi, a koji smiju igrati na nekoj utakmici momčadi iz prvog stavka 
ovog članka, određuje se propozicijama natjecanja u sklopu kojega se utakmica odigrava. 
Igrač mlađi od osamnaest (18) godina, koji u godini igranja utakmice navršava dvije (2) godine manje od gornje 
granice ograničenja starosti momčadi, u istome danu ne smije igrati za niti jednu drugu dobnu kategoriju. 

Članak 43.  
Za momčadi u kojima je starost igrača ograničena gornjom granicom broja godina (ragbi po starosnim 
skupinama), a ta granica je deset (10) ili manje godina, igrači sa deset (10) ili manje godina mogu igrati samo 
ako u godini igranja utakmice navršavaju onoliko godina koliko je gornja granica ograničenja i imaju obavljen 
redovan liječnički pregled ne više od šest (6) mjeseci prije datuma odigravanja utakmice. 
Iznimno od gornjeg stavka za momčadi u kojima je starost igrača ograničena gornjom granicom, a ta granica je 
deset (10) ili manje godina, mogu igrati i igrači koji u godini igranja utakmice navršavaju jednu (1) godinu manje 
od gornje granice ograničenja pod uvjetom da je, za svakog od tih igrača, Savezu (tijelu koje upravlja 
natjecanjem) dostavljeno mišljenje liječnika specijaliste medicine rada i sporta ili specijaliste sportske medicine 
o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti igrača (u prvom redu fizička i psihička sposobnost) da igrač može igrati za 
navedenu momčad. 
Liječničko mišljenje iz prethodnog stavka kojim je utvrđena posebna zdravstvena sposobnost igrača koji u 
godini igranja utakmice navršavaju jednu (1) godinu manje od gornje granice ograničenja i dozvola koja je na 
temelju njega izdana vrijedi za kalendarsku godinu u kojoj je dozvola izdana. 
Broj igrača sa deset (10) ili manje godina, koji u godini igranja utakmice navršavaju jednu (1) godinu manje od 
gornje granice ograničenja starosti momčadi, a koji smiju igrati na nekoj utakmici momčadi iz prvog stavka ovog 
članka, određuje se propozicijama natjecanja u sklopu kojega se utakmica odigrava. 
Igrač sa deset (10) ili manje godina, koji u godini igranja utakmice navršava jednu (1) godinu manje od gornje 
granice ograničenja starosti momčadi, u istome danu ne smije igrati za niti jednu drugu dobnu kategoriju. 

Članak 44.  
Za utvrđivanje prava igranja, što uključuje pravovaljano utvrđenu zdravstvenu sposobnost odnosno upisani 
liječnički pregled, služi natjecateljska iskaznica igrača koju izdaje Savez. 

Članak 45.  
Svaki igrač koji nastupi na javnoj utakmici mora imati dokaz o obavljenom redovnom liječničkom pregledu ne 
više od šest (6) mjeseci prije datuma odigravanja utakmice, a igrači za koje je to ovim Pravilnikom određeno i 
dokaz o dostavljenom mišljenju liječnika specijaliste medicine rada i sporta ili specijaliste sportske medicine o 
posebnoj zdravstvenoj sposobnosti igrača (u prvom redu fizička i psihička sposobnost) da može igrati za 
momčad za koju nastupa. 
Ako igrač ne udovoljava odredbe iz prethodnog stavka ovog članka nastupi na javnoj utakmici, momčad za koju 
je nastupio će odlukom tijela koje upravlja natjecanjem izgubiti utakmicu, a protiv tog igrača i protiv vođe 
momčadi za koju je igrao, kao i protiv kluba/udruge koju je ta momčad predstavljala pokrenut će se prekršajni 
postupak. 



Članak 46.  
Igrač koji je kažnjen zabranom igranja, koji je suspendiran, koji nije registriran ili mu registracija nije produžena 
za godinu u kojoj nastupa, koji nema dozvolu za nastupanje u starijoj kategoriji ili koji iz nekog drugog razloga 
nije imao pravo nastupa ne smije nastupiti na javnoj utakmici. 
Ako igrač koji ne udovoljava odredbi iz prethodnog stavka ovog članka nastupi na javnoj utakmici, momčad za 
koju je nastupio će odlukom tijela koje upravlja natjecanjem izgubiti utakmicu, a protiv tog igrača i protiv vođe 
momčadi za koju je igrao, kao i protiv kluba/udruge koju je ta momčad predstavljala pokrenut će se prekršajni 
postupak. 

Članak 47.  
Ako se neka utakmica ponavlja iz bilo kojeg razloga ili se igra naknadno u odnosu na termin rasporeda 
natjecanja, na toj utakmici ne smiju igrati igrači koji to pravo nisu imali u prvobitnom terminu, kao i oni koji to 
pravo nemaju na dan odigravanja te utakmice. 

NAJMANJI BROJ IGRAČA, ZAMJENA IGRAČA 

Članak 48.  
Minimalni broj igrača na igralištu sa kojim momčad može započeti utakmicu za pojedinu inačicu ragbija je: 

• Ragbi 15 – jedanaest (11) igrača, 

• Ragbi 12 – deset (10) igrača, 

• Ragbi 10 – devet (9) igrača, 

• Ragbi 9 – osam (8) igrača, 

• Ragbi 7 – šest (6) igrača. 

Članak 49.  
Ako tijekom utakmice jedna od momčadi ostane na igralištu s manje od minimalnog broja igrača sa kojim 
momčad može započeti utakmicu sudac će utakmicu privremeno prekinuti na pet (5) minuta. 
U broj igrača na igralištu iz prethodnog stavka ovog članka ne računaju se igrači koji su isključeni iz igre zbog 
žutog kartona. 
Ako momčad i nakon čekanja od pet (5) minuta nije u stanju nastaviti igru najmanje s minimalnim brojem 
igrača sa kojim momčad može započeti utakmicu sudac je dužan na to upozoriti delegata i vodstvo obiju 
momčadi te prekinuti utakmicu. 

Članak 50.  
Igrač koji nije nastupio na početku utakmice može ući u igru tijekom cijelog susreta pod uvjetom da je prije 
početka utakmice bio upisan u zapisnik utakmice i na način kako to dozvoljavaju Pravila igre (kada je lopta 
"mrtva" uz prijavu delegatu i sucu utakmice). 

Članak 51.  
Propozicijama natjecanja, u sklopu kojih se utakmica igra, može se odrediti najveći broj dozvoljenih zamjena za 
vrijeme jedne utakmice i najveći broj igrača koji jedna momčad smije prijaviti u zapisnik za jednu utakmicu. 
Ako to nije propozicijama natjecanja drugačije predviđeno, na svim javnim utakmicama dozvoljeno je najviše 
osam (8) zamjena tijekom jedne utakmice i najviše dvadeset i tri (23) igrača prijavljenih u zapisniku za jednu 
utakmicu. 

Članak 52.  
Ako to nije propozicijama natjecanja drugačije predviđeno na javnim utakmicama vrijede sljedeća pravila za 
broj igrača osposobljenih i treniranih da mogu igrati u prvom redu skupa: 

• Ako je momčad u zapisnik prijavila osamnaest (18) igrača ili manje, među njima treba biti barem četiri (4) 
igrača koji mogu igrati u prvom redu skupa. 

• Ako je momčad u zapisnik prijavila između devetnaest (19) i dvadeset i dva (22) igrača, među njima treba 
biti barem pet (5) igrača koji mogu igrati u prvom redu skupa. 

• Ako je momčad u zapisnik prijavila dvadeset i tri (23) ili više igrača, među njima treba biti barem šest (6) 
igrača koji mogu igrati u prvom redu skupa, te trebaju imati zamjene trenirane za mjesto desnog stupa, 
sidraša i lijevog stupa. 



Igrači prvog reda skupa na odjeći nose brojeve predviđene za igrače prvog reda skupa prema ovom Pravilnika ili 
se u zapisniku utakmice posebno označuju. 

Članak 53.  
Igrači koji su bili zamijenjeni ne mogu se vratiti u utakmicu čak ni da bi zamijenili ozlijeđenog igrača, osim u 
slučaju krvarenja ili otvorene ozljede ili ako je riječ o igraču prvog reda skupa, a nema odgovarajuće izvježbane 
zamjene. 

Članak 54.  
Igrač koji je ozlijeđen tako da bi daljnje igranje moglo biti opasno za njegovo zdravlje ne smije nastaviti igrati. 
Odluku o tome, uz konzultacije sa dežurnim liječnikom, donosi sudac utakmice. 

ODJEĆA IGRAĆA 

Članak 55.  
Igrači moraju nastupiti u prikladnoj sportskoj obući. Gornji dijelovi odjeće (majice) svih igrača jedne momčadi 
moraju biti istih boja i istog dezena/uzorka. 
Dvije momčadi koje igraju javnu utakmicu moraju imati gornje dijelove odjeće (majice) i čarape (dokoljenice) 
koje se uočljivo razlikuju.  
Ako su boje suparničkih momčadi slične ili iste, gostujuća momčad mora nastupiti u odjeći koja se razlikuje od 
domaćinove. 
Svaka je momčad dužna prilikom prijave za određeno natjecanje objaviti boju odjeće u kojoj će nastupati. O 
tome će tijelo koje upravlja natjecanjem obavijestiti ostale sudionike. 
Ako domaćin nije postupio prema odredbama prethodnog stavka, a gostujuća momčad nastupi u odjeći koja se 
ne razlikuje od odjeće domaćina, domaćin je dužan nastupiti u drugoj odjeći, a koja se razlikuje od gostujuće. 

Članak 56.  
Ako se utakmica ne može odigrati jer momčadi nemaju različitu odjeću, kako je predviđeno prethodnim 
člankom ovog Pravilnika, momčad, koja je kriva će odlukom tijela koje upravlja natjecanjem izgubiti utakmicu. 

Članak 57.  
Odjeća igrača na leđima mora imati dovoljno velike i jasno vidljive brojeve. 
Broj na odjeći igrača mora biti naznačen i u zapisniku uz njegovo ime. 
Igrači se u zapisnik upisuju brojevima od 1 prema većim brojevima, a prema mjestu u momčadi koje igraju. 
Igrači prvog reda skupa koji započinju utakmicu u zapisnik se upisuju pod brojevima od 1 do 3, a njihove 
zamjene pod najmanjim brojevima koji predstavljaju zamjenske igrače (za ragbi 15 to su brojevi 16, 17 i 18). 
Ukoliko igrači prvog reda skupa u zapisnik utakmice nisu upisani pod brojevima iz prethodnog stavka ovog 
članka u zapisniku utakmice ih se mora posebno označiti. 

SUCI 

Članak 58.  
Sve javne utakmice mogu suditi samo suci prema Pravilniku Zbora ragbijaških sudaca Hrvatske. 
Suci iz prethodnog stavka ovog članka dužni su po dolasku na utakmicu delegatu utakmice predati svoju 
sudačku iskaznicu u kojoj ili uz koju obvezno mora biti upisan valjani liječnički pregled specijaliste medicine rada 
i sporta ne stariji od šest (6) mjeseci, kojim se sudac proglašava fizički sposobnim za suđenje utakmice. 

Članak 59.  
Za svaku javnu utakmicu mora biti određen jedan (1) glavni i dva (2) pomoćna suca. 

Članak 60.  
Za sve utakmice stalnih natjecanja Saveza suce određuje Zbor ragbijaških sudaca Hrvatske, odnosno tijelo koje 
Zbor ragbijaških sudaca Hrvatske za to ovlasti. 
Za sve ostale javne utakmice suce određuje zbor sudaca područja na kojem se utakmica igra. 



Članak 61.  
U svim slučajevima u svezi sa sucima i suđenjem ragbijaških utakmica postupa se prema Pravilniku Zbora 
ragbijaških sudaca Hrvatske. 

CRVENI I ŽUTI KARTONI 

Članak 62.  
Kao posljedicu kršenja pravila igre sudac tijekom utakmice može dodijeliti žuti ili crveni karton. 
Žuti i crveni karton može se dodijeliti svakom igraču (bilo onom koji je u igri ili onome koji je u pričuvi) te svakoj 
službenoj osobi na utakmici (delegat, zapisničar, liječnik, fizioterapeut, trener, pomoćni trener, vođa momčadi 
itd.), odnosno svakoj osobi koja se nađe u prostoru igrališta gdje se inače ne bi smjela nalaziti. 

Članak 63.  
Žuti karton se dodjeljuje kada sudac ocijeni da je napravljen prekršaj koji ne zahtjeva isključenje učinitelja do 
kraja utakmice, odnosno udaljenje u gledalište.  
Mjerenje vremena privremenog udaljenja iz igre započinje kada isključeni igrač zauzme za to predviđeno 
mjesto. Vrijeme trajanja kazne kontrolira delegat utakmice, a povratak u igru dozvoljen je samo uz dozvolu 
sudca. 

Članak 64.  
Žuti karton dodijeljen igraču koji je u igri, ima za posljedicu njegovo privremeno udaljenje iz igre do deset (10) 
minuta, ovisno o inačici ragbija, trajanju utakmice, uzrastu i propozicijama natjecanja. 
Trajanje privremenog udaljenja iz igre, uslijed dodijeljenog žutog kartona, ovisno o trajanju utakmice je: 

Trajanje utakmice Trajanje privremenog isključenja 

2x40 minuta (ukupno 80 minuta) 10 minuta 

2x35 minuta (ukupno 70 minuta) 9 minuta 

2x30 minuta (ukupno 60 minuta) 8 minuta 

2x25 minuta (ukupno 50 minuta) 6 minuta 

2x20 minuta (ukupno 40 minuta) 5 minuta 

2x15 minuta (ukupno 30 minuta) 4 minute 

2x10 minuta (ukupno 20 minuta) 2 minute 

2x7 minuta (ukupno 14 minuta) 2 minute 

Članak 65.  
Žuti karton dodijeljen svim ostalima ima upozoravajući učinak, da će u ponovljenom prekršaju biti dodijeljen 
crveni karton, to jest udaljenje u gledalište. 

Članak 66.  
Crveni karton se igraču u igri dodjeljuje kao drugi žuti ili neposredno u slučaju težih prekršaja kao odluka o 
udaljenju iz igre. 
Igrač, koji je bio u igri i dobio crveni karton ne smije se zadržavati u prostoru igrališta – mora ići u gledalište. 

Članak 67.  
Crveni karton se svim ostalim osobama dodjeljuje nakon što je toj osobi prethodno bio dodijeljen žuti karton. 
Iznimno, kod naročito teškog prekršaja može se i ostalim osobama neposredno dodijeliti crveni karton.  
Zbog učestalih prekršaja sudačkih obveza tijekom utakmice, crveni karton se može dodijeliti (uz prethodni žuti) 
i pomoćnom sucu. 

Članak 68.  
Igrač i/ili službena osoba kojoj je tijekom utakmice dodijeljen crveni karton, po završetku utakmice mora proći 
proceduru saslušanja i određivanja kazne. 



Ako je tijekom utakmice dodijelio crveni karton igraču i/ili službenoj osobi, odmah nakon utakmice glavni sudac 
će opisati događaj(e) u Izvješću o isključenju i predati ga delegatu utakmice na daljnji postupak opisan u ovom 
Pravilniku. 

DELEGAT UTAKMICE 

Članak 69.  
Za svaku utakmicu tijelo koje upravlja natjecanjem određuje delegata i zamjenika delegata sa spiska delegata. 
Spisak delegata za svaku sezonu, na prijedlog klubova, određuje Izvršni odbor, odnosno tijelo koje upravlja 
natjecanjem. 
Delegat utakmice se određuje iz redova neutralnih ragbijaških djelatnika. 
Za delegata se može odrediti samo ragbijaški djelatnik koji posjeduje i pozna normativne akte Saveza koji se 
odnose na natjecanja i odigravanje utakmica. 
Ulogu delegata mogu obavljati samo osobe sa licencom delegata i svi ragbijaški suci. 
Izvršni odbor ili tijelo koje upravlja natjecanjem može odrediti kontrolora za provjeru obavljanja dužnosti 
delegata. 

Članak 70.  
Odluka o određivanju delegata i zamjenika delegata za cijelu polu sezonu natjecanja donosi se najkasnije deset 
(10) dana prije početka natjecanja, odluka o određivanju delegata i zamjenika delegata za pojedinu utakmicu 
donosi se najkasnije pet (5) dana prije odigravanja pojedine utakmice. 
Ove odluke u pisanom obliku treba dostaviti svim momčadima, delegatima i sucima toga natjecanja ili 
utakmice. 

Članak 71.  
Za stjecanje licence za obavljanje dužnosti delegata, na kraju obveznog seminara, se polaže ispit 
Seminar i ispit za stjecanje licence delegata se mora održati u proljeće svake godine prije početka sezone. Na 
navedenom ispitu će predloženi delegati pokazati poznavanje normativnih akata Saveza koji se odnose na 
natjecanje i odigravanje ragbijaških utakmica. 
Zavisno od pokazanih rezultata iz poznavanja normativnih akata Saveza koji se odnose na natjecanje i 
odigravanje ragbijaških utakmica te dokazanog stečenog iskustva, polaznicima seminara izdaje se licenca za 
tekuću godinu koja može glasiti: 

• Delegat Hrvatskog ragbijaškog saveza elitnog razreda (može biti delegat na svim utakmicama u organizaciji 
Saveza ili članica), 

• Delegat Hrvatskog ragbijaškog saveza za mlađe kategorije igrača (može biti delegat na svim utakmicama 
mlađih kategorija igrača u organizaciji Saveza ili svih utakmica u organizaciji članica), 

• Delegat Hrvatskog ragbijaškog saveza pripravnik (može biti delegat na svim utakmicama u organizaciji 
županijskih, gradskih i općinskih saveza, kao i na svim utakmicama u organizaciji njihovih članica). 

Članak 72.  
Ako delegat ne može doći na utakmicu za koju je određen, mora najkasnije četrdeset i osam (48) sati prije 
početka utakmice izvijestiti svoga zamjenika, momčad domaćina i tijelo koje ga je odredilo. 
Ako na utakmicu ne dođu ni određeni delegat, ni njegov zamjenik, delegat će se utvrditi na licu mjesta u 
nazočnosti predstavnika obiju momčadi i suca utakmice. 
Tako utvrđeni delegat bit će: 

• Prisutni delegat bilo koje kategorije, a ako nije prisutan 

• Ragbijaški sudac koji nije član ni jedne od momčadi koje igraju, a ako nije prisutan 

• Član bilo koje stalne komisije/tijela Saveza koji nije član niti jedne momčadi koje igraju, a ako nije prisutan 
ni jedan od takvih članova 

• Ragbijaški sudac ili djelatnik bez obzira da li je član jedne od momčadi koje igraju, s time da prednost imaju 
oni kako je to naprijed navedeno. 

O tako određenom delegatu treba sačiniti zabilješku u zapisniku utakmice, a takav delegat ima sva prava i 
obveze kao i određeni delegat, osim ako nije licenciran ili nije član zbora ragbijaških sudaca Hrvatske, nema 
pravo provedbe disciplinskog postupka nakon isključenja, nego sve dokumente vezane uz isključenje 
prosljeđuje tijelu koje vodi natjecanje. 



Članak 73.  
Ako se utakmica igra na igralištu koje je označeno prije početka natjecanja, u vrijeme utvrđeno prije početka 
natjecanja te objavljeno od tijela koje upravlja natjecanjem, domaćin nije obavezan o mjestu odigravanja i 
vremenu početka utakmice obavijestiti delegata utakmice. 
Ako se utakmica ne igra na igralištu koje je objavljeno prije početka natjecanja ili u vrijeme koje nije objavljeno 
prije početka natjecanja, domaćin je obvezan o igralištu na kojem se utakmica igra, kao i o vremenu početka 
utakmice, obavijestiti delegata i njegovog zamjenika najkasnije sedamdeset i dva (72) sata prije početka 
utakmice. 

Članak 74.  
Ako domaćin ne postupi prema odredbama prethodnog članka, kriv je, i gubi utakmicu. 

Članak 75.  
Određeni delegat je dužan doći na igralište četrdeset i pet (45) minuta prije zakazanog početka i javiti se 
domaćinu, odnosno organizatoru utakmice. 

Članak 76.  
Delegat je dužan najkasnije trideset (30) minuta prije zakazanog početka utakmice provjeriti jesu li ispunjeni svi 
uvjeti za njeno odigravanje. 
Vodstva momčadi dužna su, dvadeset (20) minuta prije početka utakmice, delegatu predati uredno ispunjen, od 
Saveza propisani, obrazac prijave momčadi, s popisom igrača, zamjenskih igrača i službenih osoba, koje mogu 
biti na klupi za rezervne igrače ili za tu namjenu određenom prostoru uz igralište, kao i natjecateljske knjižice. 
Vodstva momčadi imaju pravo uvida u natjecateljske knjižice protivničke momčadi. 
Primjedbe i prigovore glede prijavljenih igrača vodstva momčadi trebaju predočiti delegatu prije početka 
utakmice, koji će, ako su one opravdane, upozoriti vodstvo dotične momčadi i ne dozvoliti igranje igrača na 
kojeg se odnose, odnosno odbaciti prigovor ako nije opravdan.  
Sve ove činjenice unose se u zapisnik utakmice prije početka utakmice. 
Ako igrač kojemu nije dozvoljen nastup, ipak nastupi, postupa se prema odredbama ovog Pravilnika.  
Delegat je dužan provjeriti u iskaznici suca da li sudac ima valjani liječnički pregled ne stariji od šest (6) mjeseci. 

Članak 77.  
Domaćin je dužan osigurati provođenje svih zahtjeva i uputa delegata koje se odnose na red na igralištu i oko 
njega te osiguravanja normalnih uvjeta za odigravanje utakmice. To između ostalog uključuje sve što se 
podrazumijeva Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (na primjer prisustvovanje redarske 
službe, obvezno prisustvovanje dežurnog liječnika itd.). 

Članak 78.  
Delegat je dužan tijekom utakmice pratiti događanje na igralištu i oko njega te kada se posebno ne nadzire 
suđenje paziti na primjere materijalne povrede Pravila igre radi kojih bi jedna od momčadi mogla uložiti žalbu. 
Delegat je dužan obratiti posebnu pozornost na eventualne nesportske ispade igrača i ostalih sudionika 
utakmice te u takvim slučajevima dužan je protiv vinovnika pokrenuti prekršajni postupak. 
Nakon završetka utakmice delegat je dužan zatražiti od suca da u zapisnik upiše konačan rezultat utakmice i da 
utvrdi da li su unijete sve činjenice, a posebno podaci o načinu postizanja poena (zgoditak, kazneni zgoditak, 
pogodak udarcem iz odskoka, pogodak iz kaznenog udarca, pretvaranje). 

Članak 79.  
Ako nakon utakmice ili prekida utakmice, jedna od momčadi najavi žalbu radi materijalne povrede Pravila igre 
ili povrede odredaba normativnih akata Saveza, odnosno propozicija natjecanja, delegat je dužan tu činjenicu 
unijeti u zapisnik, primiti propisanu taksu na žalbu te postupiti prema odredbama ovog Pravilnika. 

Članak 80.  
Ako je jedna od momčadi najavila žalbu, odnosno ako je bilo tko od sudionika utakmice (uključivo i delegat) 
najavio da će protiv bilo kojeg igrača ili sudionika pokrenuti prekršajni postupak, delegat je dužan odmah poslije 
utakmice saslušati sve sudionike u događaju te o tome sastaviti zapisnik. 
Delegat će saslušati i izjave svih svjedoka koje mu bilo koji od sudionika predloži te sastaviti o tome zapisnik.  



Nakon što sačini o tome zapisnik, delegat je dužan sadržaj zapisnika pročitati svim sudionicima u događaju te 
zatražiti očitovanje na te izjave i zapisnički ih utvrditi. 
Svi sudionici utakmice dužni su na traženje delegata postupiti prema prethodnom stavku te, u slučaju da to 
odbiju, podliježu prekršajnoj odgovornosti. 
Zapisnik sa izjavama i očitovanjem na te izjave, uz delegata utakmice, moraju potpisati oni koji su izjave i 
očitovanja dali te vođe momčadi i sudac utakmice. 
Delegat će sve ove zapisnike priložiti zapisniku utakmice te ih dostaviti tijelu koje upravlja natjecanjem. 

Članak 81.  
Ako je glavni sudac na utakmici isključio igrača iz igre ili dodijelio crveni karton nekoj drugoj osobi, glavni sudac 
će odmah nakon utakmice opisati događaj u „Izvješću o isključenju“ i predati ga delegatu utakmice na daljnji 
postupak. (Pravila igre 6.A.12) 
Delegat utakmice će, po prijemu “Izvješća o isključenju“, odmah nakon utakmice saslušati isključenog igrača ili 
osobu kojoj je dodijeljen crveni karton, suca, vođe obiju momčadi, a po potrebi i ostale osobe, sačiniti o tome 
zabilješke i izreći, ili ne, kaznu prema preporučenim kaznama IRB-a. (u privitku ovog Pravilnika) 
Izrečena kazna nastupa automatski od dana odigrane utakmice. 
Tako kažnjeni igrač za vrijeme trajanja kazne ne može nastupiti ni na kojoj ragbijaškoj utakmici. 
Ako je delegat odbacio izvješće glavnog suca utakmice, igrač neće biti kažnjen. 
Kompletnu dokumentaciju o postupku delegat upućuje Povjereniku natjecanja i mjerodavnom tijelu za 
Prekršajni postupak. 
Tijelo koje upravlja natjecanjem će svojom odlukom evidentirati sve izrečene kazne i odbacivanja izvješća 
glavnog suca utakmice i, sukladno propisima Saveza, utvrditi datum isteka kazne. 
Na odluku delegata o kazni ili odbacivanju izvješća glavnog suca svaka od nezadovoljnih strana (svaki od 
sudionika utakmice) može podnijeti žalbu mjerodavnom tijelu za prekršajni postupak Saveza u roku tri (3) dana. 
Žalba na odluku delegata ne podliježe taksama, a mjerodavno tijelo za prekršajni postupak Saveza je mora 
riješiti u roku dvadeset i jedan (21) dan. 
Na svaku odluku mjerodavnog tijela za prekršajni postupak Saveza, kada on odlučuje u drugom stupnju, nije 
moguća žalba. 

Članak 82.  
Ako delegat utakmice ne ispuni svoje obveze, protiv njega će se pokrenuti prekršajni postupak, na osnovi 
prijave tijela koje upravlja natjecanjem. 

ZAPISNIK O ODIGRANOJ UTAKMICI 

Članak 83.  
Za sve javne utakmice obavezno se na propisanom obrascu Saveza sastavlja zapisnik u četiri (4) primjerka od 
kojih se original dostavlja tijelu koje upravlja natjecanjem. 
Prva preslika se uručuje gostujućoj momčadi, druga domaćinu, a treća sucu utakmice.  
Sudac će presliku zapisnika, uz svoj izvještaj, dostaviti tijelu koje ga je odredilo za suca te utakmice. 
Svi opći podaci (datum, mjesto, igralište, vrijeme početka, vrsta utakmice, momčadi koje igraju, imena sudaca, 
delegata, službenog liječnika, voditelja zapisnika…) unose se u zapisnik prije početka utakmice, a prema 
oznakama u zapisniku. 
Podaci o igračima (prezimena i imena igrača te broj natjecateljske iskaznice) upisuju se u za to predviđeni dio 
obrasca zapisnika redoslijedom i na način da je to u skladu sa poglavljem NAJMANJI BROJ IGRAČA, ZAMJENA 
IGRAČA ovog Pravilnika. Redom se prvo upisuju igrači koji će igrati na početku utakmice, a zamjenski igrači 
upisuju se iza njih. 
Zapisnik vodi delegat ili osoba koju on ovlasti - zapisničar. 
Sudac mora, a vođe momčadi imaju pravo, prije početka utakmice provjeriti jesu li svi obavezni podaci unijeti u 
zapisnik. 
U zapisnik moraju biti unijete sve primjedbe i napomene delegata, sudaca i vodstva momčadi. Kada se radi o 
opširnijoj primjedbi ili napomeni, ona se sastavlja u posebnom prilogu (također u 4 primjerka), a u zapisnik se 
samo unosi da prilog postoji. 
Sudac je dužan poslije utakmice provjeriti da li su svi podaci uredno unijeti u zapisnik te ga, u znak suglasnosti, 
potpisati. 
Zaključeni zapisnik potpisuju ovim redom: zapisničar, liječnik, sudac, vođe momčadi i delegat. 



Članak 84.  
Delegat je dužan ispravno popunjen i potpisan original zapisnika, eventualno sudačko izvješće o isključenju ili 
privremenom isključenju, eventualno izvješće delegata o saslušanju i određivanju kazne, ispunjene obrasce 
prijava momčadi i sve druge priloge uputiti tijelu koje upravlja natjecanjem najkasnije dvanaest (12) sati po 
završetku utakmice. 
Domaćin je dužan delegatu osigurati upotrebu telefaks uređaja i/ili skenera uz upotrebu računala sa pristupom 
Internetu i prije početka utakmice predati delegatu omotnicu za slanje originala zapisnika i ostalih dokumenata 
s poštanskim markama za preporučenu pošiljku. 

ORGANIZACIJA UTAKMICE I RED NA IGRALIŠTU 

Članak 85.  
Domaćin je dužan provesti organizaciju utakmice u duhu odredaba ovog Pravilnika, Zakona o sprječavanju 
nereda na športskim natjecanjima, ostalih normativnih akata Saveza te službenih uputa nadležnih tijela Saveza. 
Za cjelokupan red i sva ostala pitanja organizacije utakmice domaćin je dužan odrediti "glavnog dežurnog 
domaćina" koji je odgovoran u njegovo ime. 
Glavni dežurni domaćin dužan je dočekati delegata i suce utakmice, te im u svemu omogućiti normalno 
obavljanje dužnosti. 
Predstavnik gostujuće momčadi treba se javiti glavnom dežurnom domaćinu na igralištu određenom za igru 
najkasnije trideset (30) minuta prije početka utakmice. 

Članak 86.  
Ako se na istom igralištu igra uzastopno više utakmica, domaćin će u skladu sa rasporedom odigravanja 
organizirati utakmice, s tim da za svaku utakmicu dužan odrediti glavnog dežurnog domaćina. 
Ako se na istom igralištu igra više utakmica u okviru turnira, organizator je dužan odrediti jednog glavnog 
dežurnog domaćina za sve utakmice turnira. 

Članak 87.  
Na utakmici je obvezno prisustvovanje dežurnog liječnika. 
Ako nije prisutan dežurni liječnik, dužnost službenog liječnika mora preuzeti jedan od prisutnih liječnika 
momčadi sudionika. U tom slučaju liječniku koji je preuzeo dužnost pripada naknada za dežurnog liječnika. 
Ako nijedna momčadi sudionika nema liječnika, utakmica se neće igrati. 
Bez prisustvovanja liječnika ne može se igrati ni prijateljska utakmica, ni bilo koja javna utakmica. 
Ako na utakmici nije bilo dežurnog liječnika, momčad domaćina gubi utakmicu krivnjom domaćina, a protiv 
kluba ili udruge koju predstavlja momčad domaćina, pokrenut će se prekršajni postupak. 

Članak 88.  
Ako je zbog „više sile“ (situacija u prometu ili druge nepredvidive okolnosti) gostujuća momčad u kašnjenju, 
dužna je takvu okolnost javiti domaćinu utakmice najmanje jedan (1) sat prije zakazanog početka utakmice. 
Ako prema ovom Pravilniku postoje opravdani razlozi kašnjenja, delegat utakmice će zakazani početak 
utakmice odgoditi za najviše šezdeset (60) minuta. 
Ako ni nakon navedene odgode gostujuća momčad nije stigla na igralište najmanje pola sata prije zakazanog 
novog početka utakmice utakmica se neće igrati. 

Članak 89.  
Ako gostujuća momčad nije javila domaćinu utakmice da kasni zbog opravdanog razloga prema ovom 
Pravilniku, momčad domaćina i suci utakmice će u zakazano vrijeme izaći na igralište te će, ukoliko u slijedećih 
petnaest (15) minuta čekanja gostujuća momčad ne izađe na igralište, sudac označiti kraj utakmice. 

Članak 90.  
Za vrijeme utakmice, na za to određenom prostoru pokraj igrališta (klupe za zamjenske igrače, zapisnički stol i 
prostor oko njih), mogu se nalaziti samo: 

• prijavljeni zamjenski igrači, 

• delegat i zapisničar, 

• službeni dežurni liječnik utakmice, 

• trener momčadi, 



• liječnici momčadi, 

• fizioterapeuti momčadi. 
Navedene osobe ne smiju bez razloga napuštati za njih određen prostor. Ako to učine bez odobrenja delegata, 
delegat im neće dozvoliti povratak, čime dotični gube sva prava koja iz toga proizlaze (davanje pomoći 
ozlijeđenom igraču, sudjelovanje pri zamjeni igrača i ostalo). 

Članak 91.  
Pokraj igrališta, osim osoba navedenih u prethodnom članku ovog Pravilnika, uz dozvolu delegata mogu biti i 
fotoreporteri, novinari, snimatelji, zaštitari i slično, i to na bilo kojem prostoru, ali pritom ne smiju ometati 
normalno odvijanje utakmice. 
Navedene osobe iz ovog članka ne smiju biti bliže od pet (5) metara od crta igrališta koje označavaju aut ili 
završetak prostora zgoditka. 

Članak 92.  
U prostoru oko igrališta tijekom utakmice, osim osoba navedenih u prethodna dva članka ovog Pravilnika, ne 
smije biti niti jedna druga osoba. 
Ako prostor između igrališta i gledališta nije ograđen delegat će, poštujući lokalne uvjete, odrediti prostor oko 
igrališta i zatražiti postavljanje vrpce ili prikladne ograde, ako je to moguće. 

Članak 93.  
Domaćin je dužan osigurati prikladne prostorije za momčadi, suce i delegata prema poglavlju IGRALIŠTE ovog 
Pravilnika, ali i prostoriju za pisanje zapisnika, eventualni postupak saslušanja, kao i za eventualni postupak 
provedbe anti doping kontrole. 

Članak 94.  
Obje momčadi su dužne, poštujući ragbijašku tradiciju, na kraju utakmice zajedno napustiti igralište, obrazujući 
"pozdravni koridor", pokazujući na taj način poštivanje protivničke momčadi. 

UPRAVLJANJE NATJECANJEM 

Članak 95.  
Stalnim natjecanjima Saveza upravlja Povjerenik natjecanja Saveza (u ostatku teksta ovog Pravilnika: Povjerenik 
natjecanja).  
Ostalim natjecanjima upravljaju tijela (turnirski odbor, komisija ili slično tijelo) koja su predviđena 
propozicijama pojedinog natjecanja. 

Članak 96.  
Ako natjecanjem upravlja turnirski odbor, komisija ili slično tijelo, nju sačinjavaju najmanje tri (3) člana, između 
kojih se bira predsjednik i njegov zamjenik ili ih imenuje nadležno tijelo. 
Sjednicama komisije predsjedava predsjednik, a u njegovom odsustvu njegov zamjenik. Sjednice su javne, osim 
kad se raspravlja o žalbama i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka. 
Komisija odluke donosi izjašnjavanjem, za što je potrebna natpolovična većina. Članovima komisije nije 
dozvoljeno da odluke komentiraju niti da daju pojedinačne izjave. 

Članak 97.  
Povjerenik natjecanja prije početka natjecanja, te poslije svakog odigranog kola, a po potrebi i češće, donosi 
odluke, zaključke, naputke i obavijesti, a po završetku natjecanja sažetak sezone (polu sezone) i izvješće o svom 
radu. 

Članak 98.  
Povjerenik natjecanja ima pravo zatražiti objašnjenje, izjave i upute od bilo kojeg djelatnika i tijela Saveza, 
odnosno županijskih, gradskih i općinskih ragbijaških tijela i članova klubova, a u svezi donošenja odluka iz svoje 
nadležnosti.  
Upitani su dužni u roku od pet (5) dana dati odgovor na traženo iz gornjeg stavka.  
Neodazivanje se smatra prekršajem. 



Članak 99.  
Svi dokumenti koje, tijekom postupka, dobije Povjerenik natjecanja, ne smiju se nikome stavljati na uvid, osim 
ako je to prijeko potrebno radi normalnog odvijanja postupka. 
Nakon što je postupak zaključen i donijeta odluka u prvom stupnju, sva dokumentacija mora se staviti na uvid 
onome tko to zatraži. 

Članak 100.  
Svoje odluke, zaključke, naputke te obavijesti Povjerenik natjecanja, objavljuje u pisanom obliku, kojom 
prilikom iznosi i kratko obrazloženje. 
Na traženje Skupštine, Izvršnog odbora, Predsjednika Saveza ili njegovog zamjenika, Povjerenik natjecanja je 
dužan u roku od pet (5) dana dati detaljno pisano obrazloženje svoje odluke, zaključka, naputka ili obavijesti. 
Sve svoje pisane uratke Povjerenik natjecanja dostavlja svim klubovima sudionicima u natjecanju, svim sucima i 
delegatima koji sude, odnosno obavljaju dužnost delegata u dotičnom natjecanju, i Kancelariji Saveza, tako da 
ih prime barem jedan (1) dan prije odigravanja sljedećeg kola natjecanja, odnosno, sedam (7) dana prije 
početka natjecanja. 

REGISTRACIJA UTAKMICE 

Članak 101.  
Sve javne utakmice registrira Povjerenik natjecanja, na osnovi zapisnika utakmice i izvještaja delegata utakmice 
sa svim prilozima, a prema odredbama ovog Pravilnika. 
Utakmica mora biti, ako to propozicijama tog natjecanja ili ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, 
registrirana najkasnije tri (3) dana nakon odigravanja. 
Ako je na odigranu utakmicu uložena žalba ili postoji neka druga smetnja registraciji u smislu ovog Pravilnika, 
Povjerenik natjecanja utvrdit će tu činjenicu s obrazloženjem. 
Krajnji rok za registraciju utakmice je deset (10) dana od odigravanja. 

Članak 102.  
Po službenoj dužnosti Povjerenik natjecanja registrirat će svojom odlukom utakmicu u korist momčadi koja nije 
kriva u ovim slučajevima: 

• Ako jedna momčad ne nastupi u vrijeme kako je to određeno odredbama ovog Pravilnika, te ako za taj 
nedolazak nema opravdani razlog u smislu odredaba ovog Pravilnika. 

• Ako momčad samovoljno napusti igralište prije završetka utakmice. 

• Ako bilo koji igrač ili službena osoba iz ovog Pravilnika fizički napadne suca, pa je sudac morao utakmicu 
prekinuti 

• Ako bilo koji igrač ili službena osoba iz ovog Pravilnika na bilo koji način onemogući normalni nastavak 
odigravanja utakmice. 

• Ako domaćin nije u mogućnosti osigurati normalno odigravanje utakmice (nered, ulazak gledatelja u 
igralište ili prostor oko igrališta). 

• Kad se utvrdi da je na utakmici nastupio igrač koji nije imao pravo nastupa prema odredbama ovog 
Pravilnika. Ovo se odnosi i na zamjenske igrače koji su upisani u zapisnik utakmice, bez obzira je li takav 
igrač stvarno igrao ili nije. 

Pod opravdanim razlogom nedolaska smatra se smetnja "više sile" (zakašnjenje više od devedeset (90) minuta 
javnog prijevoznog sredstva, prekid prometa, nezgoda javnog prijevoznog sredstva, elementarne nepogode i 
slično). 

Članak 103.  
Ako sudac mora prekinuti utakmicu iz razloga navedenih u prethodnom članku ovog Pravilnika dužan je o tome 
izvijestiti delegata utakmice i vodstva momčadi te označiti da je utakmica prekinuta. 
U ostalim prilikama kada ne postoje uvjeti za nastavak odigravanja utakmice, sudac će sačekati da se promijene 
okolnosti i stvore uvjeti za nastavak odigravanja utakmice, pa ako to nije moguće, označit će da je utakmica 
prekinuta. 
Vrijeme čekanja da promijene okolnosti i stvore uvjeti za nastavak odigravanja utakmice određuje samo sudac. 



Članak 104.  
Na osnovi uložene žalbe na odigranu utakmicu, a po okončanom prekršajnom postupku kojim je utvrđena 
krivnja, Povjerenik natjecanja registrirat će svojom odlukom navedenu utakmicu u korist momčadi koja nije 
kriva u ovim slučajevima: 

• Ako jedna momčad nastupi s igračem koji nije imao pravo nastupa prema odredbama ovog Pravilnika. Ovo 
se odnosi i na zamjenske igrače koji su bili upisani u zapisnik utakmice, bez obzira je li takav igrač stvarno 
igrao ili nije. 

• Ako jedna momčad nastupi s igračem registriranim na osnovi netočnih podataka, a to se ustanovi povodom 
žalbe na registraciju igrača, odnosno to ustanovi tijelo za registraciju po službenoj dužnosti. Ovo se odnosi i 
na zamjenske igrače koji su bili upisani u zapisnik utakmice, bez obzira je li takav igrač stvarno igrao ili nije. 

Zastara nastupa pet (5) dana poslije zadnjeg kola natjecanja u sklopu kojeg je utakmica odigrana. 
Ako Povjerenik natjecanja registrira utakmicu na osnovi ovog članka, dužan je protiv igrača koji je tako 
nastupio, vođe momčadi za koju je igrač nastupio te kluba/udruge koju predstavlja ta momčad podnijeti 
prekršajnu prijavu. 
Žalba na odigranu utakmicu za prekršaje iz ovog članka podnosi se po proceduri i u roku kako je propisano u 
poglavlju ŽALBE ovog Pravilnika. 

Članak 105.  
Na osnovi uložene žalbe na odigranu utakmicu, a po okončanom prekršajnom postupku kojim je utvrđena 
krivnja, Povjerenik natjecanja dužan je poništiti odigranu utakmicu i odrediti odigravanje nove utakmice: 

• Ako obje momčadi nastupe s igračem koji nije imao pravo nastupa prema odredbama ovog Pravilnika. Ovo 
se odnosi i na zamjenske igrače koji su bili upisani u zapisnik utakmice, bez obzira je li takav igrač stvarno 
igrao ili nije. 

• Ako obje momčadi nastupe s igračem registriranim na osnovi netočnih podataka, a to se ustanovi povodom 
žalbe na registraciju igrača, odnosno to ustanovi tijelo za registraciju po službenoj dužnosti. Ovo se odnosi i 
na zamjenske igrače koji su upisani u zapisnik utakmice, bez obzira je li takav igrač stvarno igrao ili nije. 

• Ako se u tijeku postupka ustanovi da momčad nije znala, niti je mogla znati da je igrač koji je nastupio nije 
imao pravo nastupa prema ovom Pravilniku ili je registriran na osnovi netočnih podataka. 

• Ako se utvrdi da je za vrijeme utakmice sudac učinio takvu povredu Pravila igre koja je izravno utjecala na 
tijek utakmice ili na njezin rezultat. 

Žalba na odigranu utakmicu za prekršaje iz ovog članka podnosi se po proceduri i u roku kako je propisano u 
poglavlju ŽALBE ovog Pravilnika. 

Članak 106.  
Na osnovi uložene žalbe na odigranu utakmicu, a po okončanom prekršajnom postupku kojim je utvrđena 
krivnja, Povjerenik natjecanja dužan je poništiti odigranu utakmicu i odrediti odigravanje nove utakmice u 
ovom slučaju: 

• Ako se utvrdi da je sudac utakmice iz amoralnih pobuda, na bilo koji način, utjecao na tijek utakmice ili njen 
rezultat. 

Žalba na odigranu utakmicu za prekršaje iz ovog članka podnosi se Povjereniku natjecanja tijekom i poslije 
natjecanja, bez roka zastare, u pisanom obliku uz uplatu propisanih taksi. Po zaprimanju takve žalbe, Povjerenik 
natjecanja mora odmah, po službenoj dužnosti, pokrenuti prekršajni postupak protiv suca/sudaca te utakmice. 
Postupak protiv suca/sudaca te utakmice vodi Prekršajni sudac Saveza uz suglasnost Zbora ragbijaških sudaca 
Hrvatske. 
Ako se utvrdi suca/sudaca te utakmice, utakmica se poništava bez obzira je li prethodno bila registrirana. 

Članak 107.  
Po službenoj dužnosti Povjerenik natjecanja dužan je poništiti odigranu utakmicu i odrediti odigravanje nove 
utakmice u ovom slučaju: 

• Ako se utakmica prekine, a da za to, izravno, nije kriva niti jedna momčad, te nema drugih osnova za 
registraciju utakmice. 

Članak 108.  
Ako se utakmica poništi na temelju odredbi ovog Pravilnika, nova utakmica se mora odigrati prije posljednjeg 
kola natjecanja u sklopu kojega se utakmica igra. 



Ako je riječ o utakmici posljednjeg kola ili se ponovljena utakmica nije mogla odigrati prije posljednjeg kola 
natjecanja u sklopu kojega se utakmica igra iz opravdanih razloga ili se konačna odluka o poništenju utakmice 
nije mogla donijeti prije posljednjeg kola natjecanja u sklopu kojega se utakmica igra, nova se utakmica mora 
odigrati najkasnije dvadeset jedan (21) dana poslije posljednjeg kola. 
Ukoliko je od zadnje odigrane utakmice završenog natjecanja u sklopu kojega se utakmica igra do odluke o 
poništenju utakmice prošlo više od četrnaest (14) dana, termin i potrebu odigravanja ponovljene utakmice 
svojom odlukom određuje Izvršni odbor na prijedlog Povjerenika natjecanja. 

Članak 109.  
Prekinuta utakmica, ako je odigrano deset (10) minuta drugog poluvremena, odnosno pet (5) minuta drugog 
poluvremena kod utakmica koje se igraju kraće od 2 x 40 minuta, registrirat će se postignutim rezultatom u 
ovim slučajevima: 

• Ako je do prekida došlo zbog elementarnih ili sličnih nepogoda, a utakmica se ne može nastaviti niti za 
sljedeća dvadeset četiri (24) sata 

• Ako tijekom utakmice jedna od momčadi bez svoje krivnje ostane na igralištu s manje od minimalnog broja 
igrača sa kojim momčad može započeti utakmicu prema odredbama ovoga Pravilnika. Ovo se odnosi samo 
na momčadi koje su utakmicu započele sa maksimalno dopuštenim brojem igrača na igralištu prema 
Pravilima igre i Propozicijama natjecanja, a u zapisnik utakmice su, osim igrača koji su započeli utakmicu na 
igralištu, prijavili bar jednog zamjenskog igrača. 

Članak 110.  
Kad jedna i druga momčad nisu imali dovoljan broj igrača za početak utakmice, Povjerenik natjecanja ili tijelo 
koje rukovodi natjecanjem odredit će novi termin utakmice. 

Članak 111.  
Ako se, iz bilo kojeg razloga, igra ponovljena utakmica troškove odigravanja utakmice (organizacije utakmice, 
putovanja i smještaja gostujuće momčadi…) snosi momčad koja je kriva za poništenje utakmice, a ako niti jedna 
momčad nije kriva ili su krive jednako, troškove snose obje momčadi, u jednakim dijelovima. 

ŽALBA 

Članak 112.  
Žalba, kojoj ne prethodi neka odluka odgovarajućeg tijela, može se podnijeti u pisanom obliku samo na 
odigranu utakmicu.  
Žalbu na odigranu utakmicu, u prvom stupnju, rješava Povjerenik natjecanja. 

Članak 113.  
Žalbu na odigranu utakmicu treba najaviti delegatu utakmice odmah nakon utakmice i prije potpisivanja 
zapisnika, ali najkasnije trideset (30) minuta nakon završetka utakmice. Najava žalbe, s temeljnim razlozima 
treba biti unijeta u zapisnik utakmice. 
Uz najavu žalbe delegatu utakmice se uplaćuje predviđena taksa.  
Ako se žalba usvoji taksa se vraća. 
Dopunu žalbe s dodatnim obrazloženjima treba uputiti Povjereniku natjecanja najkasnije četrdeset osam (48) 
sati nakon završetka utakmice, ako propozicijama natjecanja nije drugačije određeno. 

Članak 114.  
O podnijetoj žalbi, odmah nakon utakmice, delegat i sudac dužni su dati svoje mišljenje. 
S obrazloženjem žalbe, te mišljenjem delegata i suca, moraju biti obaviješteni vođe obiju momčadi, koji se 
mogu na njih očitovati. 
Ako bilo tko predloži da se saslušaju svjedoci, a što bi moglo utjecati na donošenje odluke u svezi podnijete 
žalbe, delegat ih je dužan saslušati. 
Sve izjave i očitovanja se u pisanom obliku prilažu zapisniku, a sve u skladu sa odredbama u poglavlju DELEGAT 
UTAKMICE ovog Pravilnika. 



Članak 115.  
Povjerenik natjecanja pokreće postupak u povodu žalbe, a na osnovi dokumentacije iz prethodna dva članka 
ovog Pravilnika. 
Ako on navedenu dokumentaciju ocijeni nedostatnom, može zatražiti dodatno očitovanje i tumačenja. 
Žalba na odigranu utakmicu mora biti riješena u roku od deset (10) dana od odigrane utakmice, ako to nije 
propozicijama natjecanja drugačije određeno. 
Ako Povjerenik natjecanja ne donese odluku u predviđenom roku, oštećena se momčad može žaliti tijelu u 
drugom stupnju. 

Članak 116.  
Žalba tijelu u drugom stupnju, na odluku Povjerenika natjecanja, mora biti telegramom, telefaksom ili 
elektronskom poštom, najavljena najkasnije četrdeset osam (48) sati nakon prijema te odluke, odnosno u roku 
kojem je ta odluka trebala biti donijeta. 
Pisana žalba mora biti upućena najkasnije pet (5) dana po primitku te odluke, odnosno sedamnaest (17) dana 
nakon odigrane utakmice, ako nema odluke o rješenju žalbe. 

Članak 117.  
Tijelo koje rješava žalbu u drugom stupnju je najviše izvršno tijelo Saveza, odnosno ragbijaškog saveza regije 
prema tome na kojem se području natjecanje igra, ako to propozicijama natjecanja nije drugačije određeno. 

Članak 118.  
Žalba na odluku tijela u prvom stupnju mora biti riješena na prvom sljedećem sastanku (sjednici) tijela u 
drugom stupnju, ali najkasnije prije odigravanja posljednjeg kola dotičnog natjecanja. 
Iznimno, ako se radi o žalbi na odigranu utakmicu pretposljednjeg ili posljednjeg kola natjecanja, odluka tijela u 
drugom stupnju mora se donijeti najkasnije dvadeset (20) dana nakon posljednjeg kola natjecanja. 

Članak 119.  
Rokovi za podnošenje žalbi, njihovo rješavanje i donošenje odluka za natjecanje koje se igra u obliku turnira ili 
po kup-sustavu ("na ispadanje") mogu biti kraći od određenih u prethodnim člancima, što se utvrđuje u 
propozicijama tih natjecanja, uzimajući u obzir njihove osobitosti. 

Članak 120.  
Momčad koja nije zadovoljna odlukom tijela drugog stupnja može podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti 
najvišem tijelu Saveza ili regije, prema tome na kojem se području natjecanje igra. 

TROŠKOVI NATJECANJA 

Članak 121.  
Ako to ovim Pravilnikom ili propozicijama natjecanja nije drugačije određeno, domaćin utakmice ili turnira snosi 
ove troškove: 

• Cjelokupne organizacije utakmice ili turnira (igralište, redarska služba, svlačionice, osvježenje, sigurnost i 
ostalo) 

• Sudaca (putni troškovi, naknade za suđenje i slično) 

• Delegata, službenog liječnika, pružanje hitne liječničke pomoći, troškove sastavljanja zapisnika, priloga 
zapisnika, otpreme (poštanski troškovi-preporučeno) i ostalo. 

Visina troškova sudaca, delegata, službenog liječnika i ostalo utvrđuje se Financijskim odlukama Saveza i 
propozicijama natjecanja ili odgovarajućom odlukom nadležnih tijela. 

Članak 122.  
Troškove dolaska na utakmicu ili turnir, prehrane i smještaja snosi gostujuća momčad sama za sebe, ako to 
ovim Pravilnikom ili propozicijama natjecanja u sklopu kojeg se utakmica ili turnir igra nije drugačije utvrđeno. 

Članak 123.  
Ako to ovim Pravilnikom ili propozicijama natjecanja u sklopu kojeg se utakmica ili turnir igra nije drugačije 
određeno, prihodi s utakmice pripadaju domaćinu. 



Ako se troškovi dijele, dijele se i prihodi. Kad se troškovi ili troškovi i prihodi dijele, njihov obračun treba sačiniti 
i obveze podmiriti prije početka utakmice. Ako to za određeni dio nije objektivno moguće (obračun prihoda od 
prodanih ulaznica), taj dio obračuna će se izuzeti od dijela obračuna koji se obavlja prije početka utakmice, te 
će se on obaviti nakon utakmice, ali najkasnije jedan (1) sat nakon njenog završetka. 

Članak 124.  
Propozicijama se za pojedina natjecanja može odrediti da sudionici uplate određeni polog kao garanciju za 
odigravanje svih utakmica ili podmirenje troškova prema drugim sudionicima ili obveza proizašlih iz 
sudjelovanja u dotičnom natjecanju. 

Članak 125.  
Za podmirenje zajedničkih organizacijskih troškova natjecanja (rad tijela koje upravlja natjecanjem, 
umnožavanje i dostava pisanih uradaka i slično) propozicijama natjecanja se utvrđuju pristojbe za sudjelovanje. 

ODUSTAJANJE OD NATJECANJA, SPAJANJE MOMČADI 

Članak 126.  
Za vrijeme jednog natjecanja, uključivši i kvalifikacije za to natjecanje (ciklus natjecanja) momčadi se ne mogu 
spajati. Momčad koja započne natjecanje treba ga i završiti. 

Članak 127.  
Kada momčad iz bilo kojeg razloga odustane od natjecanja, svojom krivnjom ne odigra dvije (2) utakmice ili su 
njene dvije utakmice registrirane u korist protivnika uz oduzimanje bodova temeljem odredbi ovog Pravilnika 
time gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natjecanju i pravo na plasman u natjecanju (računa se da momčad nije 
ostvarila plasman u tom ciklusu natjecanja), a rezultati koje je ta momčad postigla u dijelu natjecanja u kojem je 
odigrana ili je trebala biti odigrana druga od navedenih utakmica: 

• se brišu (poništavaju), ako je ta momčad odigrala manje od 50% utakmica predviđenih za tu momčad u 
dijelu natjecanja u kojem je odigrana ili je trebala biti odigrana druga od navedenih utakmica, 

• se ne brišu, ako je ta momčad odigrala ta momčad više od 50% utakmica predviđenih za tu momčad u 
dijelu natjecanja u kojem je odigrana ili je trebala biti odigrana druga od navedenih utakmica, a sve 
neodigrane utakmice se registriraju u korist protivnika odlukom tijela koje upravlja natjecanjem. 

Pri utvrđivanju koliko je utakmica momčad odigrala računaju se samo one utakmice koje nisu registrirane 
odlukom tijela koje upravlja natjecanjem u korist protivnika. 

Članak 128.  
Momčad koja iz bilo kojeg razloga bude isključena iz natjecanja u sljedećem ciklusu natjecanja igrat će u nižem 
rangu, bez obzira na plasman na kraju natjecanja. 

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE 

Članak 129.  
Obvezna tumačenja ovog Pravilnika daje Skupština, odnosno Izvršni odbor Saveza. 

Članak 130.  
Usvajanjem ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik ragbijaških utakmica donesen 31. srpnja 2013. godine. 

Članak 131.  
Ovaj Pravilnik donijela je Skupština Saveza i stupa na snagu odmah. 
 
U Splitu, 29.10.2016 godine 
 

Predsjednik Hrvatskog ragbijaškog saveza 
 
___________________________________________ 
Dragutin Kamenski 


