HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ
POVJERENSTVO ZA RUKOMET NA PIJESKU

PROPOZICIJE ZAVRŠNOG TURNIRA PRVENSTVA HRVATSKE
„FINAL 4, VARAŽDIN“
Članak 1.
Ove Propozicije završnog turnira „Final 4, Varaždin“ turnira čine integralni dio Propozicija natjecanja
Prvenstva Hrvatske.
Članak 2.
Završni turnir odigrat će se 13. i 14. srpnja 2018. godine u Varaždinu.
Za nastup na završnom turniru „Final 4, Varaždin“ kvalificirat će se ekipe koje nakon odigrana tri
turnira iz serije EBT CRO 2018 budu plasirane od prvog do četvrtog mjesta prema bodovanju iz članka
16. Propozicija natjecanja Prvenstva Hrvatske..
Članak 3.
Parovi na završnom turniru ovise o poretku nakon odigranih turnira i određeni su na sljedeći način
prvoplasirani – četveroplasirani
drugoplasirani – trećeplasirani
u obje konkurencije.
Pobjednici gore navedenih utakmica igrat će finale završnog turnira, dok će gubitnici odigrati utakmice
za treće mjesto.
Članak 4.
Prvaci Hrvatske u ženskoj i muškoj konkurenciji za godinu 2018. bit će ekipe koja pobijede u finalu
završnog turnira u svojoj konkurenciji, te se pobjedom na završnom turniru ekipe kvalificiraju za nastup
na Europskom kupu prvaka u rukometu na pijesku (Beach Handball Champions Cup) 2018.

Članak 5.
Svaka ekipa koja se kvalificira za završni turnir dužna je uplatiti iznos od 3.500,00 kn akontacije kao
osiguranje nastupa na završnom turniru.
Do 5. srpnja ekipe su dužne predočiti dokaz uplate akontacije na račun IBAN 8923600001102140316,
s naznakom „Akontacija kotizacije za sudjelovanje na Final 4, Varaždin“, s pozivom na broj koji će biti
dostavljen svakoj ekipi.
Članak 6.
Pravo nastupa na završnom turniru za pojedinu ekipu imaju svi igrači/ce koji su nastupili za istu ekipu
na minimalno jednom turniru iz serije EBT CRO 2018, ili su dio ekipe koja je dio istog registriranog
kluba.
Iznimno, u slučaju da su pojedini članovi ekipa spriječeni nastupiti na završnom turniru zbog obaveza
prema reprezentaciji (u bilo kojem obliku), ekipi se dozvoljava nastup igrača/igračica koji nisu nastupili
za ekipu u ovoj sezoni. Maksimalan broj takvih dodatnih igrača/igračica koje mogu nastupiti na
završnom turniru jest onaj broj koji je spriječen zbog obaveza prema reprezentaciji.
Članak 7.
Sve ekipe dužne su snositi trošak smještaja u organizaciji Povjerenstva za rukomet na pijesku.
Svaka ekipa u smještaju mora imati minimalno 10 osoba, a ukoliko ekipe nastupaju u obje konkurencije,
minimalni broj je 18 osoba.
Trošak smještaja je 60 EUR po osobi za cijeli turnir, a isti uključuje dva noćenja s doručkom.
Članak 8.
O svemu što nije propisano ovim Propozicijama ili Propozicijama Prvenstva Hrvatske Povjerenstvo za
natjecanje odlučit će u suglasju s Pravilima igre.

Povjerenstvo rukometa na pijesku
Hrvatskog rukometnog saveza

