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Izvršni odbor Hrvatskog ragbijaškog saveza (u daljnjem tekstu Izvršni odbor) na sjednici održanoj 1. listopada 
2016. godine donio je: 

PROPOZICIJE PRVENSTVA HRVATSKE ZA SENIORE 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1.  
Prvenstvo Hrvatske u ragbiju za seniore (u daljnjem tekstu: Prvenstvo) igra se po sustavu jedinstvene prve lige i 
regionalnih ili jedinstvenih drugih i regionalnih trećih liga. 
Prva liga Prvenstva predstavlja prvi rang natjecanja Prvenstva, sve druge lige Prvenstva predstavljaju drugi rang 
natjecanja Prvenstva, a sve treće lige Prvenstva predstavljaju treći rang natjecanja Prvenstva. 

Članak 2.  
Prvenstvo organizira i vodi Hrvatski ragbijaški savez (u daljnjem tekstu: Savez) putem svojih tijela. 

Članak 3.  
Pobjednik Prvenstva stječe naslov "Prvak Hrvatske u ragbiju". 
Prvak Hrvatske u ragbiju stječe pravo nastupa u Europskom kupu prvaka ili drugačijem natjecanju, ako ga za 
kategoriju prvaka organizira RUGBY EUROPE. 

Članak 4.  
Prvenstvo se igra prema odredbama Pravilnika ragbijaških utakmica, odredbama ovih Propozicija i ostalih 
normativnih akata Saveza te odlukama Izvršnog odbora i Povjerenika natjecanja Saveza. 

PRAVO SUDJELOVANJA 

Članak 5.  
Pravo sudjelovanja u natjecanju prve lige Prvenstva ima najbolje plasiranih pet (5) momčadi u natjecanju prve 
lige Prvenstva iz prethodne sezone i pobjednik razigravanja za sudjelovanje u natjecanju prve lige Prvenstva iz 
prethodne sezone. 
Ukoliko se jedna momčad, od navedenih u prethodnom stavku ovog članka, ne prijavi ili ne ispuni uvjete za 
natjecanje u prvoj ligi Prvenstva njeno mjesto zauzima poraženi u razigravanju za sudjelovanje u natjecanju 
prve lige Prvenstva iz prethodne sezone. 
Ukoliko se više momčadi, od navedenih prethodnim stavcima ovog članka, ne prijavi ili ne ispuni uvjete za 
natjecanje u prvoj ligi Prvenstva odluku o načinu popunjavanja prve lige Prvenstva će donijeti Izvršni odbor 
Saveza u roku od sedam (7) dana od isteka roka za prijavu momčadi za natjecanje prve lige Prvenstva. 

Članak 6.  
Pravo sudjelovanja u natjecanju druge i treće lige Prvenstva imaju momčadi klubova koje nemaju pravo 
sudjelovanja u natjecanju prve lige Prvenstva, a koje su se, u roku koji propiše Povjerenik natjecanja Saveza, 
prijavile za natjecanje u Prvenstvu. 
Ukoliko se natjecanje drugog i trećeg ranga odvija kroz regionalne lige, u pojedinoj regiji pravo sudjelovanja u 
natjecanju imaju momčadi klubova koji teritorijalno pripadaju ili su najbliži području djelovanja Zagrebačkog 
ragbi saveza (u daljem tekstu Regija Sjever) ili Ragbijaškog saveza Splitsko dalmatinske županije (u daljem 
tekstu Regija Jug). 
Maksimalni broj momčadi u natjecanju pojedine regionalne druge lige Prvenstva je šest (6). 
Ukoliko se za natjecanje druge lige Prvenstva u pojedinoj regiji, ako se natjecanje druge lige igra po regijama, ili 
ukupno, ako se natjecanje druge lige igra kao jedinstvena liga, prijavi više od šest (6) momčadi, pravo 
sudjelovanja imaju najboljih šest (6) momčadi prema redoslijedu koji se određuje na način da: 

• bolju poziciju ima prva momčad nekog kluba od razvojne (druge, treće ili dalje) momčadi bilo kojeg 
kluba, ako su po tome momčadi ravnopravne tada 

• bolju poziciju ima momčad koja je prošle sezone sudjelovala u Prvenstvu, ako su po tome momčadi 
ravnopravne tada 
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• bolju poziciju ima momčad koja je prošle sezone ostvarila bolji plasman u Prvenstvu (nakon 
razigravanja za sudjelovanje u natjecanju prve lige Prvenstva), ako su po tome momčadi ravnopravne 
tada 

• bolju poziciju ima momčad koja predstavlja klub čija je najbolja momčad prošle sezone ostvarila bolji 
plasman u Prvenstvu, ako su po tome momčadi ravnopravne tada 

• bolju poziciju ima momčad koja predstavlja klub koji ima više registriranih igrača sa pravom nastupa u 
Prvenstvu, ako su po tome momčadi ravnopravne tada 

• se pozicija određuje ždrijebom. 

Članak 7.  
Ukoliko se u pojedinoj regiji, ako se natjecanje druge lige igra po regijama, ili ukupno, ako se ako se natjecanje 
druge lige igra kao jedinstvena liga, za natjecanje druge lige Prvenstva prijavi više od šest (6) momčadi, tada se 
može organizirati natjecanje u trećoj ligi Prvenstva. 
Pravo sudjelovanja. u natjecanju regionalnih trećih liga imaju momčadi klubova koje teritorijalno pripadaju ili su 
najbliži području djelovanja Regije Sjever i Regije Jug, koje nemaju pravo sudjelovanja u natjecanju prvog i 
drugog ranga Prvenstva, a koje su se, u roku koji propiše Povjerenik natjecanja Saveza, prijavile za natjecanje u 
Prvenstvu. 

PRAVO NASTUPA 

Članak 8.  
Pravo nastupa u natjecanju Prvenstva imaju samo igrači registrirani u Savezu, a prema Registracijskom 
pravilniku Saveza. 
Pravo nastupa u natjecanju Prvenstva imaju samo igrači koji smiju nastupiti za seniorsku momčad prema 
Pravilniku ragbijaških utakmica Saveza. 

Članak 9.  
Igrači, koji imaju pravo nastupa prema prethodnom članku, mogu nastupiti u natjecanju Prvenstva samo za 
momčad koja predstavlja klub za koji su registrirani ili, ako za to imaju važeći pisani pristanak kluba za koji su 
registrirani, za momčad koja ne predstavlja taj klub, a pod uvjetima opisanim u ovom i sljedećem članku ovih 
Propozicija. 
Pisani pristanak kluba za koji je igrač registriran za nastup tog igrača za momčad koja ne predstavlja taj klub 
vrijedi od dana službene objave povjerenika natjecanja i vrijedi samo za tekući dio sezone. 
Na utakmicama Prvenstva, osim na utakmicama razigravanja za sudjelovanje u natjecanju pojedine lige 
Prvenstva, za momčad koja predstavlja neki klub može nastupiti najviše pet (5) igrača koji nisu registrirani za taj 
klub, od čega ih najviše tri (3) mogu biti istovremeno na terenu (igrati). 
Na utakmicama razigravanja za sudjelovanje u natjecanju pojedine lige Prvenstva za momčad koja predstavlja 
neki klub mogu nastupiti samo igrači registrirani za taj klub.  
Minimalni broj igrača na igralištu sa kojim momčad može započeti utakmicu prema Pravilniku ragbijaških 
utakmica Saveza momčad mora ostvariti sa igračima registriranim za klub koji predstavlja. 

Članak 10.  
Pravo nastupa za neku od momčadi u nekom dijelu sezone natjecanja Prvenstva, imaju samo igrači koji nisu u 
istom dijelu sezone natjecanja Prvenstva nastupali za neku drugu momčad u istom ili višem rangu natjecanja 
Prvenstva. 

NAČIN NATJECANJA 

Članak 11.  
Prvenstvo se igra u Ragbiju XV po aktualnim Pravilima igre izdanim od međunarodne ragbi federacije (World 
Rugby). 

Članak 12.  
Natjecanje prve lige Prvenstva igra se dvokružno po sustavu „svatko sa svakim“. 
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Prvi krug predstavlja prvi dio sezone, a drugi krug (zamijenjeno domaćinstvo) predstavlja drugi dio sezone 
natjecanja prve lige Prvenstva. 
Raspored utakmica je određen prema Bergerovim tablicama u Prilogu I ovih Propozicija. 
Redni broje pojedine momčadi se određuje prema plasmanu momčadi u prethodno sezoni Prvenstva, na način 
da prvoplasirana momčad prve lige dobiva broj jedan (1), drugoplasirana dobiva broj dva (2) i tako dalje. 
Momčad koja je došla iz druge lige dobiva najveći redni broj.  
Na kraju sezone, momčad na prvom mjestu na tablici prve lige Prvenstva postaje pobjednik Prvenstva. 
Na kraju sezone, momčad na šestom (posljednjem) mjestu na tablici prve lige Prvenstva igra razigravanje za 
sudjelovanje u natjecanju prve lige Prvenstva za sljedeću sezonu, kako je opisano u sljedećem članku ovih 
Propozicija. 

Članak 13.  
Natjecanje druge lige Prvenstva igra se prema Propozicijama načina natjecanja druge lige Prvenstva koje donosi 
Izvršni odbor, a na prijedlog Povjerenika natjecanja. 
U Propozicijama načina natjecanja druge lige Prvenstva mora biti jasno određeno: 

• koji dio natjecanja druge lige predstavlja prvi dio sezone, a koji dio predstavlja drugi dio sezone u 
smislu prava nastupa igrača, 

• način određivanja jedinstvenog pobjednika i redoslijeda ostalih momčadi u natjecanju druge lige 
Prvenstva u smislu stjecanja prava nastupa u razigravanju za sudjelovanje u natjecanju prve lige 
Prvenstva u sljedećoj sezoni, 

• način određivanja redoslijeda momčadi u natjecanju druge lige u smislu određivanja posljednje 
plasirane momčadi koja je, u slučaju organizacije trećeg ranga natjecanja, sljedeće godine lošije 
rangirana od pobjednika treće lige Prvenstva u određivanju pozicija za nastupanje u Prvenstvu, 

• raspored, vremena i redoslijed odigravanja i domaćinstava utakmica natjecanja druge lige. 

Propozicije načina natjecanja druge lige Prvenstva objavljuje Povjerenik natjecanja Saveza u svojoj odluci 
najmanje četrnaest (14) dana prije predviđenog početka natjecanja druge lige Prvenstva. 
Pobjednik druge lige Prvenstva stječe pravo sudjelovanja u razigravanju za sudjelovanje u natjecanju prve lige 
Prvenstva za sljedeću sezonu. Ukoliko se Pobjednik druge lige Prvenstva ne želi natjecati u razigravanju za 
sudjelovanje u natjecanju prve lige Prvenstva za sljedeću sezonu njeno mjesto može zauzeti drugoplasirani u 
natjecanju druge lige Prvenstva. Ukoliko se ni drugoplasirani u natjecanju druge lige Prvenstva ne želi natjecati 
u razigravanju za sudjelovanje u natjecanju prve lige Prvenstva za sljedeću sezonu razigravanje se ne igra i 
momčad na šestom (posljednjem) mjestu na tablici prve lige Prvenstva ostaje u prvoj ligi Prvenstva za sljedeću 
sezonu. 
Momčad koja je stekla pravo sudjelovanja u razigravanju za sudjelovanje u natjecanju prve lige Prvenstva za 
sljedeću sezonu igra u gostima jednu utakmicu razigravanja za sudjelovanje u natjecanju prve lige Prvenstva sa 
momčad na šestom (posljednjem) mjestu na tablici prve lige Prvenstva. Pobjednik te utakmice stječe pravo 
nastupa u natjecanju prve lige Prvenstva za sljedeću sezonu. 
Ako je jedna od dvije najbolje plasirane momčadi u natjecanju druge lige Prvenstva razvojna momčad (druga, 
treća ili dalje) nekog kluba, ta momčad nema pravo razigravanja za sudjelovanje u natjecanju prve lige 
Prvenstva, nego to pravo pripada slijedeće plasiranoj momčadi. 

Članak 14.  
Način natjecanja treće lige Prvenstva u pojedinoj regiji određuje izvršno tijelo regije u kojoj se natjecanje odvija 
suradnji sa Povjerenikom natjecanja Saveza, a zavisno o broju prijavljenih momčadi u regiji. 
Odluku o načinu natjecanja treće lige Prvenstva u pojedinoj regiji objavljuje Povjerenik natjecanja Saveza u 
svojoj odluci najmanje četrnaest (14) dana prije predviđenog početka natjecanja. 
Pobjednik natjecanja treće lige Prvenstva u pojedinoj regiji stječe pravo sudjelovanja u razigravanju za 
pobjednika treće lige Prvenstva. 
Razigravanje za pobjednika treće lige Prvenstva igra se prema dogovoru momčadi koje su stekle pravo 
sudjelovanja ili, ukoliko se momčadi ne mogu dogovoriti, kroz dvije utakmice na kojima je svaka od momčadi 
jednom domaćin. Redoslijed domaćinstva određuje ždrijebom Povjerenik natjecanja. 

Članak 15.  
Bodovanje u natjecanjima Prvenstva se vrši na slijedeći način: 

• za pobjedu - četiri (4) boda, 
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• za neriješeno - dva (2) boda, 

• za poraz - nula (0) bodova. 

Momčad koja postigne tri (3) ili više zgoditaka više od protivničke momčadi dobiva jedan (1) dodatni bod. 
Momčad koja izgubi sa sedam (7) ili manje od sedam (7) poena razlike dobiva jedan (1) dodatni bod. 

Članak 16.  
Otkazivanje, odustajanje ili neodigravanje svojom krivnjom dvije utakmice Prvenstva u jednoj sezoni od bilo 
koje momčadi, koja se prijavila u natjecanje Prvenstva, predstavlja odustajanje te momčadi od natjecanja 
Prvenstva u toj sezoni. 

VRIJEME IGRANJA 

Članak 17.  
Sve utakmice Prvenstva se igraju subotom poslije 12:00 sati, a samo dogovorom klubova pojedina utakmica 
Prvenstva se može igrati i prije 12:00 sati. 

Članak 18.  
Dogovorom klubova, uz obavijest i odobrenje Povjerenika natjecanja Saveza, pojedina utakmica Prvenstva se 
može odigrati i drugog dana, ali isključivo u tjednu prije ili poslije predviđenog datuma, određenog Kalendarom 
natjecanja. 

RUKOVOĐENJE NATJECANJEM 

Članak 19.  
Prvenstvom rukovodi Povjerenik natjecanja Saveza. 
U regionalnom dijelu natjecanja Povjerenik natjecanja Saveza može vođenje natjecanja povjeriti Povjereniku 
natjecanja regije.  

Članak 20.  
Neposredni vid rukovođenja natjecanjem Prvenstva povjerenici natjecanja ostvaruju putem delegata utakmica. 
Delegat je dužan u potpunosti izvršavati svoje obveze navedene u Pravilniku ragbijaških utakmica. 

Članak 21.  
Svaka momčad koja sudjeluje u natjecanju Prvenstva mora najkasnije sedam (7) dana prije početka sezone 
Prvenstva dostaviti Povjereniku natjecanja Saveza imena najmanje dvojice ragbijaških djelatnika, iz članstva 
kuba kojeg momčad predstavlja, podobnih za obavljanje delegatske dužnosti. 
Za svakog od navedenih ragbijaških djelatnika mora se dostaviti: ime i prezime, točnu adresu, telefonski broj 
(fiksni i/ili mobitel), e-mail adresu i opcionalno broj telefaksa i slično. 

ŽALBENI POSTUPAK 

Članak 22.  
Uz žalbu na odigranu utakmicu Prvenstva prilaže se taksa prema važećim Financijskim odlukama Saveza. 
Ako uz žalbu na odigranu utakmicu Prvenstva nije priložena taksa smatra se da žalba nije podnesena. 

Članak 23.  
Žalba na odluku Povjerenika natjecanja Saveza po žalbi na odigranu utakmicu Prvenstva podnosi se Izvršnom 
odboru Saveza. 
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SUCI 

Članak 24.  
Sve utakmice Prvenstva, u načelu, sude neutralni glavni suci. Iznimno, uz dogovor momčadi učesnika utakmice 
Prvenstva, utakmicu momčadi klubova iz iste regije može suditi glavni sudac iz te regije. 

Članak 25.  
Utakmice sude suci koje odredi Zbor ragbijaških sudaca hrvatske, odnosno njegov predsjednik, poštujući 
prethodne odredbe. 
Na svim utakmicama moraju biti određeni glavni sudac i pomoćni suci. 
Predsjednik Zbora ragbijaških sudaca Hrvatske može odlučiti da pomoćne suce određuje regionalni zbor 
sudaca. 

Članak 26.  
Ako na utakmicu ne dođe delegirani sudac postupit će se po odredbama Pravilnika o ragbijaškim sucima i 
suđenju ragbijaških utakmica Hrvatskog ragbijaškog saveza. 

Članak 27.  
Predsjednik Zbora ragbijaških sudaca Hrvatske svojom odlukom određuje o eventualnom uvođenju kontrolora 
suđenja. 

Članak 28.  
Klubovi mogu zahtijevati od predsjednika Zbora ragbijaških sudaca Hrvatske da pojedine utakmice Prvenstva 
sudi sudac iz inozemstva. U tom slučaju klubovi čije momčadi igraju tu utakmicu Prvenstva snose troškove 
njegovog putovanja i boravka. 
Zbor ragbijaških sudaca Hrvatske, odnosno njegov predsjednik, će u tom slučaju organizirati dolazak inozemnog 
suca uz suglasnost sučeve matične sudačke organizacije i matičnog saveza te o tome obavijestiti klubove čije 
momčadi igraju tu utakmicu Prvenstva. 

FINANCIJSKE ODREDBE 

Članak 29.  
Gostujuća momčad snosi sve svoje troškove (putovanje i boravak) utakmice Prvenstva. 

Članak 30.  
Domaćin snosi sve troškove organizacije utakmice u koje spadaju: 

• propisno igralište 

• svlačionice s toplom vodom 

• čaj ili napitak nakon utakmice 

• liječnik  

• dežurni redari odnosno osiguranje reda na igralištu i cijelom objektu od dolaska gostujuće momčadi do 
njihova napuštanja objekta, ali najviše jedan sat nakon utakmice. 

Članak 31.  
Pored troškova organizacije, domaćin je dužan snositi troškove sudaca, delegata i kontrolora, a prema 
posebnim odlukama Saveza odnosno njegovih tijela. 

Članak 32.  
Isplata troškova sudaca, delegata i kontrolora mora se obaviti prije početka utakmice. 
Ako se tako ne postupi, igra se prijateljska utakmica, te gostujuća momčad dobiva utakmicu zbog 
organizacijskog propusta. 
Ovu utakmicu mora suditi delegirani sudac. 
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Članak 33.  
Svaki klub mora uplatiti na žiro račun Saveza kotizaciju od četiri tisuće (4.000) kuna za svaku momčad koja 
predstavlja taj klub u sezoni natjecanja prve lige Prvenstva najkasnije sedam (7) dana prije početka sezone 
natjecanja prve lige Prvenstva. 
Svaki klub mora uplatiti na žiro račun Saveza kotizaciju od dvije tisuće (2.000) kuna za svaku momčad koja 
predstavlja taj klub u sezoni natjecanja druge lige Prvenstva najkasnije sedam (7) dana prije početka sezone 
natjecanja druge lige Prvenstva. 
Navedene kotizacije se uplaćuju kao jamstvo pojedine momčadi da će odigrati sve utakmice Prvenstva 
predviđene rasporedom Prvenstva za tu momčad u sezoni. 
Ukoliko momčad odigra sve utakmice Prvenstva predviđene rasporedom Prvenstva za tu momčad u sezoni, 
kotizacija se po završetku sezone natjecanja Prvenstva vraća klubu ili se zadržava kao kotizacija za iduću sezonu, 
ako momčad nastavlja natjecanje u istom rangu natjecanja. 

Članak 34.  
Dok klub ne uplati puni iznos kotizacije, momčadi koje predstavljaju taj klub u Prvenstvu ne mogu započeti 
natjecanje. 
Dok klub ne uplati puni iznos kotizacije, sve momčadi tog kluba gube utakmice zbog organizacijskog propusta. 
Tajništvo Saveza će pravodobno obavijestiti Povjerenika natjecanja Saveza o plaćenim kotizacijama. 

Članak 35.  
U slučaju odustajanja momčadi od natjecanja Prvenstva nakon što se prijavila u natjecanje Prvenstva, momčad 
koja je odustala ili otkazala sudjelovanje u natjecanju Prvenstva plaća administrativne takse na račun Saveza 
prema važećim Financijskim odlukama Saveza. 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 36.  
Odustajanje od natjecanja povlači za posljedicu sve sankcije predviđene Pravilnikom ragbijaških utakmica te 
gubitak kotizacije. 

Članak 37.  
Sastavni dio ovih Propozicija su Financijske odluke i Pravilnik ragbijaških utakmica Saveza. 
Sastavni dio ovih Propozicija je Kalendar natjecanja koji donosi Izvršni odbor Saveza. 

Članak 38.  
O isključenim igračima i njihovu pravu igranja vodi brigu Povjerenik natjecanja Saveza koji nakon svakog 
odigranog kola svojim odlukama obavještava o tome sve sudionike Prvenstva. 

Članak 39.  
Sva tumačenja odredaba ovih Propozicija, odluke o rokovima prijava i ostalim pitanjima Prvenstva koja nisu 
uređena ovim Propozicijama daje Izvršni odbor Saveza, odnosno Povjerenik natjecanja Saveza. 

Članak 40.  
Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se na sva daljnja natjecanja u Prvenstvu 
Hrvatske u ragbiju za seniore. 
 
U Zagrebu, 1. listopada 2016. godine 
 
Predsjednik Hrvatskog ragbijaškog saveza 
Dragutin Kamenski v.r. 
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PRILOG I – Bergerove tablice 

 
Bergerove tablice za natjecanje tri (3) ili četiri (4) momčadi 
 

Prvi krug 

1. kolo 1 – 4 2 – 3 

2. kolo 4 – 3 1 – 2 

3. kolo 2 – 4 3 – 1 

Drugi krug 

4. kolo 4 – 1 3 – 2 

5. kolo 3 – 4 2 – 1 

6. kolo 4 – 2 1 – 3 

 
U slučaju kada nastupaju tri (3) momčadi, momčad koja u nekom kolu igra protiv momčadi broj 4 je slobodna u 
tom kolu. 
 
Bergerove tablice za natjecanje pet (5) ili šest (6) momčadi 

Prvi krug 

1. kolo 1 – 6 2 – 5 3 – 4 

2. kolo 6 – 4 5 – 3 1 – 2 

3. kolo 2 – 6 3 – 1 4 – 5 

4. kolo 6 – 5 1 – 4 2 – 3 

5. kolo 3 – 6 4 – 2 5 – 1 

Drugi krug 

6. kolo 6 – 1 5 – 2 4 – 3 

7. kolo 4 – 6 3 – 5 2 – 1 

8. kolo 6 – 2 1 – 3 5 – 4 

9. kolo 5 – 6 4 – 1 3 – 2 

10. kolo 6 – 3 2 – 4 1 – 5 

 
U slučaju kada nastupa pet (5) momčadi, momčad koja u nekom kolu igra protiv momčadi broj 6 je slobodna u 
tom kolu. 


