
 РУКОМЕТНИ САВЕЗ РС 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ МИНИ РУКОМЕТА 

Бијељина, јун 2022 



 

1. 

Овим се Пропозицијама и правилима одређује се облик такмичења у мини рукомету на 
нивоу Републике Српске у такмичарској сезони 2021/2022.             

2. 

Првенство РС у мини рукомету за 2022. годину. игра се у Брчком.  

3. 

Димензије мини рукометног игралишта су 20 метара дужине и 15 метара ширине. Спортска 
рукометна дворана може имати три игралишта ако има доста пријављених екипа, димензија 
20,00 x 13,00 м.   

4. 

Голманов простор је удаљен 5,00 м од средине гола. 

5. 

Димензије голова на службеним такмичењима су 2,40 м x 1,70 м.  

6. 

Лопта је спужваста или 0.0 и обима 48-50 цм. 

7. 

Казнени ударац изводи се са 6,00 м удаљености од средине гола. Дужина линије са које се 
изводи казнени ударац је 50 цм. 

8. 

Трајање утакмица зависи од броја екипа: 

- до три утакмице у турнирском такмичењу, утакмица се игра 2 x 10 минута, са 3 минуте 
одмора између полувремена, 

- до шест утакмица  у турнирском такмичењу, утакмица се игра 1 x 10 минута без промјена 
страна.   

9. 

Вријеме за припрему слиједеће утакмице траје најдуже 2 минуте. 

  

 

 



10. 

Уколико екипа не изађе на игралиште у року 5 минута након службеног термина почетка 
утакмице, противничка екипа добија сусрет без борбе, а утакмица се региструје резултатом 
5 :0 за противничку екипу. 

11. 

Почетно бацање изводи голман из голманског простора екипе која је домаћин уписана у 
записник као и убацивање лопте у игру након постигнутог поготка. 

12. 

Свака екипа може пријавити највише 10 играчица -  играча, од чега 4 играју у пољу, 1 је 
голман, а осталих 5 је замјена. На клупи зз  резервне играчице-играче сједе један 
тренер и  једна службена особа. 

13. 

Искључење  играчице - играча је 30 секунди, тек након истека времена  играчица - играч 
може у игру или наком примљеног гола.   

14. 

У случају да играчица - играч уђе у игру прије истека 30 секунди, поново се кажњава 
искључењем са 30 секунди. Након три искључења играчица-играч добија црвени картон и 
до краја утакмице нема право наступа. 

15. 

Голман не смије прећи половицу игралишта. 

16. 

У случају да голма пређе половину игралишта, голман се кажњава  искључењем од 30 
секунди. 

17. 

Поштивати правила 3 секунде, 3 корака. 

18. 

Приликом извођења слободног бацања, играчица - играч морају бити  удаљени 1,00 м од 
противника.  

19. 

Обавезна је игра "човјека" у обрани. 

Непоштивање овог члана повлачи опомену, а након тога казни ће се са казненим ударцем 
са 6,00 м. 

  



20. 

Утакмице суди 1 судија,  а за записничким столом сједе: један мјерилац времена и један 
записничар. Резервна лопта за игру је обавезна и налази се на записничком столу. 

21. 

Регистрација резултата врши се путем покретних семафорских уређаја за сваки терен 
посебно.  

22. 

Измјене играча могу се обављати на било којем дијелу уздужне линије игралишта, на 
страни гдје се налази клупа за резервне играче.   

23. 

Мјерење времена се врши путем семафора за све терене. 

24. 

Записници се воде на званичним записницима РС Републике Српске. 

25. 

Код разигравања на принципу куп такмичења, у случају неријешеног исхода, одмах се 
прелази на извођење шестераца и то по 3 шестерца. Шестерце изводе различити играчи из 
исте екипе. Ако и тада је неријешено, изводи се наизмјенично по један шестерац до 
побједника. Извођење наизмјеничних појединачних шестераца може изводити и један играч 
из исте екипе.  

26. 

Све играчице - играчи који наступају у мини рукометној лиги  морају имати   књижицу са 
овјереним лијечничким прегледом који не смије бити старији од 6 мјесеци,  или  пасош.  

27. 

 Уколико се тренер и службена особа непримјерено понашају на спортском терену према 
судијама или према  спортистима, судија им може изрећи опомену,а новчана казна за 
клуб  је 50,00КМ. Уколико су службена особа или тренер дисквалификовани, клуб ће се 
новчано казнити са 100,00 КМ.  

 Казна се мора платити до почетка нове утакмице на турниру. У случају да се казна не 
плати, не може се сједити на клупи или водити утакмица. 

 Тренер или службена особа не могу сједити на клупи или водити екипу уколико нису 
подмирили  казну. 

28. 

У такмичарској сезони 2021/2022. у мини рукомету такмиче се дјевојчице и дјечаци рођени 
2011. и млаћи  и у супер мини рукомету такмиче се дјечаци и дјевојчице роћени 2013. год. и млаћи. 



29. 

Утакмице се играју по распореду који ће екипе добити најмање 3 дана прије турнира. 

30. 

У осталим случајевима примјењују се Пропозиције РС Републике Српске. 

ИЗГЛЕД И ДИМЕНЗИЈЕ МИНИ РУКОМЕТНОГ ИГРАЛИШТА  
 

 
 

Голови су ширине 170 цм и дужине 240 цм, а оквир гола је 6x6 цм  
 

 

 



 
 

- стативе су четвртасте ( ширина 6 цм ), димензије гола односе се на простор унутар статива.  
 

 

Комисија за Омладинска такмичења РС РС 

Омладинска лига РС РС 

Приједсједник комисије за ОТ РС РС – мр Обренко Миљковић 

 

 

        

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

olrukometnogsavezars@gmail.com 

  
 

Омладинска лига РС РС 
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