
Рукомет 
 
 
 

Рукомет је екипни спорт са лоптом, у ком се такмиче две екипе са по 7 играча (6 
играча у пољу + 1 голман) на свакој страни. Игра траје два пута по 30 минута, а циљ је 
дати више голова од противника. Лопта се између играча додаје рукама слично као у 
кошарци али са нешто мањом лоптом и уз другачија правила вођења лопте. 

 
Из историје рукомета 
 
У Данској је 1898. године учитељ Холгер Нилсен (Holger Nielsen) у Олдрупу 

увео у школски програм игру сличну данашњем рукомету, у дворани са 7 играча. Из 
данске се игра проширила 1912.у Шведску и Немачку. У Чехословачкој се почетком 
XX. века играла хазена, која је веома слична рукомету, а Ирској, Северној Америци и 
Украјини играле су се игре сличне малом рукомету. 

 
Године 1919 увео је Карл Шеленц (Karl Shelenz), професор Више школе за 

физичко васпитање у Берлину, рукомет на великом игралишту, а у Шведској се 
развијао, због климатских услова, мали рукомет у дворани. Велики се обично играо на 
фудбалском терену са 11 играча и са 2 резерве, а мали у дворанама или на отвореним 
теренима димензија (15-25 х 30-50 m) са 7 играча, а најмање са 4 играча у малим 
дворанама. 

 
У Амстердаму је 1928 основана Међународна аматерска рукометна федерација - 

ИАХФ (нем. Internationale Amateur Handball Federation), a 1936. велики је рукомет први 
и једини пут уврштен у програм Олимпијских игара. 

 
Године 1938. одржана су у Немачкој светска првенства у великом и малом 

рукомету. Уместо ИАХФ (који је престао са радом 1939) у Копенхагену је 1946 
основана Међународна рукометна федерација ИХФ (нем. Internationale Handball 
Federation). 

 
На просторима бивше Југославије рукомет се појавио најпре у Вараждину и 

Загребу 1933. Прво рукометно игралиште направљено је у Загребу где се одиграла и 
прва утакмица средњошколаца Љубљане и Загреба (5:8). После Другог светског рата 
порасло је интересовање за рукомет па се у Београду 1949 оснива Рукометни савез 
Југославије, који постаје члан ИХФ-а 1950. Од 1953. играју се првенства Југославије у 
мушокој и женској конкуренцији, а Куп такмичења од 1955. Велики рукомет је на овим 
просторима престао да се игра 1958. 

 
Терен и опрема 
 
Димензије рукометног терена су дужина 40 метара, а ширина 20 m. Терени су 

углавном у наткривеним просторима или дворанама, а подлога је традиционално био 
дрвени паркет, док се данас користе уметни материјали од тврде гуме. Постоје и 
спољашњи терени, углавном од бетона или асфалта, али се они углавном не користе за 
такмичења највишег нивоа због опасности од падова и повреда играча. На терену се 
налазе линије које одређују поједине делове терена. На средини терена се налази 



линија која одваја терен на две половине. На супротним странама терена, и то на на 
краћим страницама, налази се по један гол, који је 2 m висок и 3 m широк. У голу је 
разапета мрежа. Испред сваког гола налази се полукружни простор, на просечној 
удаљености 6 m од гола, означен пуном линијом. Тај простор од 6 m на терену осим 
што је означен линијом често и обоји другом бојом, различитом од боје остатка терена. 
На 9 m од гола налази се испрекидана полукружна линија тзв. деветерца. Испред гола 
на удаљености 7 m налази се кратка равна линија која означава место извођења 
казненог ударца, тзв. седмерца. 

 
 

 
 
 
Рукометна лопта је такве величине да је просечни играч може држати у једној 

руци прстима, са дланом према доле, иако наравно сме лопту држати и са обе руке. 
Стандардно се као материјал израде користи кожа, иако има и лопти од вештачких 
материјала. 

 
 



 
---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 

PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 
 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM 
PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO 
DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, 

DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I 
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE 

NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA 
RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
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