HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
UDRUGA HRVATSKIH RUKOMETNIH SUDACA
ZBOR RUKOMETNIH SUDACA POREČ
POREČ, Vukovarska bb, OIB: 4725723789 e.mail: senad.hr@gmail.com
web: zrs-porec.hr tel: 091 5025970

Sukladno planu rada zbora za 2011. godinu, Statutarnim ovlastima predsjednika od strane istog
sazvana je redovna plenarna sjednica članova ZRS Poreč o kojoj se temeljem Statutarnih obaveza
sačinjava:

ZAPISN IK
sa treće plenarna sjednica ZRS Poreč
Poreč 21.02.2011.
Započeto u 18.00 sati.
PRISUTNI: Krunoslav MARIN, Senad IMAMOVIĆ, Mirko RINALDIS, Dragutin
MODESTO, Vlado ŽIVOLIĆ, Edvard GALIJOT, Tullio DEKOVIĆ, Vladimir GRUBOR,
Adi ŽEPČAN, Sanel KARAHASANOVIĆ, Petar BANKO, Elio PAJKOVIĆ, Leon
PONIŠ, Vlatko MOŽAR, Filip TIŠLJAREC, Ivan KAMBA, Sandro ŠAINA, Toni ŠAINA,
Dušan ALEKSIĆ i Nenad KAJIN.
Dnevni red:
1.
Čitanje Zapisnika sa druge sjednice zbora i njegovo usvajanje,
2.
Pristigla pošta,
3.
Tema „Pravila rukometne igre: pravilo 1.,2. 3. i 4.“ izlaganje g. Krunoslav
MARIN,
4.
Izvješće sa seminara sudaca II. HRL,
5.
Organizacija za mini rukometni turnir u Umagu,
6.
Priprema seminara i predavanje za zvanje rukometnog suca,
7.
Razno
Zapisnik sukladno odluci vodi tajnik zbora (Senad IMAMOVIĆ)

Ad-1.
Na samom početku pročitan je Zapisnik sa druge plenarne sjednice Zbora od strane
predsjednika Krunoslava MARINA. Na isti nije bilo primjedbe niti rasprave, te je
stavljen na glasanje, a zatim je i usvojen.
Ad-2.
Tajnik Senad IMAMOVIĆ upoznao je prisutne sa pristiglom pošto: - Raspis za ispit
za stjecanje viših kategorija suca i nadzornika, - Obavezom dostave podataka mladih
sudaca koji sude utakmice županijskog ranga. – Dopis Predsjednika ŽRS IŽ o
prijedlogu kandidata za IO ŽRS ispred ZRS Poreč. Jedno glasno predložen Dragutin
MODESTO.

-2Ad-3. Krunoslav MARIN izložio je temu „Pravila rukometne igre, pravilo 1., 2. i 3.“
Nakon izlaganja pripremio je pismeni test sa 15 pitanja vezanih za temu. Nakon
desetominutnog ispunjavanja testa od svih prisutnih slijedila je zajednička kontrola uz
raspravu.
Ad-4.
- Vladimir GRUBOR kratkim izvještajem sa seminara sudaca i delegata II HRL
iznijeo dojmove i zadovoljstvo o dobroj organizaciji te uspješnosti ovakvog načina
održavana seminara što do sada nije bilo.
Ad-5.
- Krunoslav MARIN iznio je upit ŽRK UMAG o pružanju usluga za suñenje mini
rukometnog turnira početkom mjeseca ožujka. Jedno glasno je zahtjev podržan uz
prethodno podnošenje troškovnika od strane UO ZRS Poreč.
Ad-6.
- Krunoslav MARIN je iznijeo potrebu organiziranja tečaja za mlade suce a po
ukazanim interesima na području Umaga. Dat je u zadatak strukovnoj komisiji da
izradi plan održavanja trodnevnog seminara u Umagu s ciljem osposobljavanja
mladih rukometnih sudaca.
Ad-7.
Gosp. Vinko ARIĆ predlaže da se za iduću sjednicu odredi tema i predavač što je i
podržano od svih prisutni. Tako da se odreñuje tema „Pravila rukometne igre pravilo
4.“ Koje se nije zbog vremenske stiske na ovoj sjednici prezentiralo te će za slijedeću
sjednicu pripremiti i prezentirat Krunoslav MARIN.
Tajnik Senad IMAMOVIĆ informirao prisutne o novostima vezanim za zbor koje se
odnose za izradu novih pečata, pravilnika o nagrañivanju, novoj web stranici zbora.

Dovršeno u 20.30 sati.
Tajnik
Senad IMAMOVIĆ

Predsjednik
Krunoslav MARIN

- 3 Pitanja iz pravila 1, 2, 3, i 4 rukometne igre, za testiranje članova ZRS Poreč,
dana 21.02.2011. godine.
1. Kada je obavezno prekinuti mjerenje vremena trajanja igre (predah, timeout)?
a) Pri izvoñenju sedmerca
b) Pri isključenju na 2 minute
c) Zbog vanjskog utjecaja
d) Pri dosuñivanju diskvalifikacije
2. Komu nije dopušteno izvoditi sedmerce ako je nakon produžetaka ishod
neodlučen?
a) Igraču koji je vrijeñao suca nakon završetka produžetaka
b) Vratarima
c) Igraču kojemu nije isteklo vrijeme kazne isključenja na 2 minute prije kraja
produžetaka
d) Diskvalificiranom igraču
3. Koja je od ovih izjava u svezi s momčadskim predahom (time-outom)
točna?
a) Momčadski predah (time-out) može zatražiti samo službeni predstavnik
momčadi
b) Ako je momčadski predah (time-out) zatražen u trenutku kad je suparnik imao
loptu, mjeritelj vremena mora
službenom predstavniku vratiti zeleni karton
c) Vrijeme trajanja momčadskog predaha (time-outa) počinje teći nakon zvižduka
mjeritelja vremena
d) Povrede Pravila igre tijekom momčadskog predaha (time-outa) imaju iste
posljedice kao i tijekom trajanja igre
e) Nakon momčadskog predaha (time-outa) igra se uvijek nastavlja bacanjem za
momčad koja je zatražila predah (time-out)
4. Nakon što je isteklo vrijeme za igru, mora se pucati sedmerac. Suci čekaju
završni ishod. Koji sudac daje znak da je utakmica završila ?
a) Prvoimenovani sudac
b) Bilo koji sudac
c) Sudac u polju
d) Sudac kod vrata
5. Odmah nakon izvoñenja početnog bacanja za momčad B suci uočavaju da
se na klupi za pričuvne igrače nalazi osoba koja nije upisana u zapisnik
utakmice. Riječ je o članu upravnog odbora kluba, ali momčad B već ima
upisane četiri službene osobe. Ispravna je odluka?
a) Osoba mora napustiti prostor za zamjenu igrača
b) Službeni predstavnik momčadi B dobiva postupnu (progresivnu) kaznu
c) Još jedna službena osoba mora napustiti prostor za zamjenu igrača
d) Igra se nastavlja slobodnim bacanjem za momčad A

- 4 6. Nakon što se začuo automatski završni znak za kraj prvog poluvremena,
suci odmah uočavaju da je poluvrijeme završilo minutu prerano. Ispravna je
odluka?
a) Drugo će se poluvrijeme produžiti za jednu minutu
b) Jedna je minuta izgubljena i ništa se ne može napraviti
c) Nakon odmora prvo se igra jedna minuta, a momčadi su na istim stranama
igrališta kao u prvom poluvremenu; nakon toga će zamijeniti strane
igrališta i započeti drugo poluvrijeme
d) Igrače valja zadržati na igralištu i odigrati preostalu minutu
7. Koliko boja može imati lopta?
a) Jednu
b) Dvije
c) Tri
d) Bezbroj
8. Što je propisano u vezi dresova?
a) Svi vratari jedne momčadi moraju imati dresove iste boje
b) Igrači moraju imati brojeve visoke najmanje 20 cm s prednje i stražnje strane
dresa
c) Vratari smiju nositi štitnike za glavu ako su načinjeni od mekanog tvoriva
d) Igrači, uključujući vratare, smiju koristiti brojeve od 1 do 100
9. Nakon što je isteklo vrijeme za igru, pri ishodu 20:20, igra se mora nastaviti
kako bi se dobio pobjednik. Ispravna je odluka ?
a) 1 minuta odmora prije početka produžetaka
b) 5 minuta odmora prije početka produžetaka
c) 1 minuta odmora na kraju prvog poluvremena produžetaka
d) 5 minuta odmora na kraju prvog poluvremena produžetaka
10. Igrač A4 izašao je iz igrališta izvan prostora za zamjenu igrača. Nakon što
je igrač A4 prešao uzdužnu crtu, ali prije nego je stupio u prostor za zamjenu
igrača, igrač A11 uñe u igralište na pravilan način. Koja je vaša odluka nakon
znaka sa zapisničkog stola?
a) Slobodno bacanje za momčad B na mjestu gdje je igrač A4 izašao iz igrališta
b) Slobodno bacanje za momčad B na uzdužnoj crti prostora za zamjenu
momčadi A
c) Vremenska kazna igraču A4
d) Vremenska kazna igraču A11
e) Vremenska kazna igračima A4 i A11

- 5 11. Nakon što su suci dosudili sedmerac za momčad A, igrač A27, koji je
odreñen za pucanje sedmerca, pogrešno se zamijeni. Ispravna je odluka?
a) Slobodno bacanje za momčad B
b) Sedmerac za momčad A
c) Vratarevo bacanje (izbacivanje) za momčad B
d) Isključenje igrača A27 na 2 minute

12. Na početku je utakmice nazočno samo 12 igrača momčadi A. Dva igrača
prijavljena kao vratari još nisu nazočni; stoga momčad A utakmicu započinje s
jednim igračem kao vratarom. Što je pravilno?
a) Igrač koji nastupa kao vratar mora imati broj 1, 12 ili 16 u zapisniku
b) Igrač koji počinje utakmicu kao vratar kasnije može sudjelovati u igri kao igrač
u polju
c) Kasnije pristigli vratari momčadi A moraju biti upisani u zapisnik pod
brojevima 1, 12 ili 16
d) Jedan od dvojice kasnije pristiglih vratara može nastupiti samo kao igrač u
polju

13. Tijekom protunapada momčadi A, koja se nalazi u očitoj prigodi za
pogodak, igrač B3 se pogrešno zamijeni.
Zapisničar/mjeritelj vremena nije se oglasio, ali je sudac u polju vidio što se
dogodilo. Ispravna je odluka?
a) Odmah se dosuñuju 2 minute kazne igraču B3 i slobodno bacanje za
momčad A
b) Odmah se dosuñuju 2 minute kazne igraču B3 i sedmerac za momčad A
c) Pričekati završetak akcije, a zatim dosuditi 2 minute kazne igraču B3 i
slobodno bacanje za momčad A
d) Pričekati završetak akcije, a zatim dosuditi 2 minute kazne igraču B3 i
nastaviti igru sukladnim bacanjem
14. Što je ispravno ukoliko igrač krvari na igralištu?
a) Igrač mora odmah dragovoljno napustiti igralište
b) Igrač može ostati na igralištu do prvoga sljedećeg prekida igre
c) Igrač koji zamjenjuje igrača koji krvari može ući u igralište izvan prostora za
zamjenu
d) Igrač se ne smije vratiti u igru do prvog sljedećeg prekida igre
e) Ako igrač odbije postupiti prema sučevu zahtjevu o napuštanju igrališta, mora
ga se kazniti postupnom (progresivnom) kaznom zbog nešportskog ponašanja
15. Komu je dopušteno obraćati se sucima tijekom utakmice?
a) Svakom igraču
b) Treneru
c) Službenom predstavniku momčadi
d) Kapetanu momčadi

