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ID-11/10-2018
Osnovnim i Srednjim školama Varaždinske županije
n/r ravnatelj(ica)
ŠSD škole
Predmet: Natjecanja Školskih sportskih društava u šk.god.2018.-2019.
Poštovani,
Izvršni odbor Školskog sportskog saveza Varaždinske županije donio je na sjednici održanoj
17.10.2018.g. Vremenik i Sustav županijskih školskih sportskih natjecanja za šk.god.2018.2019. ŠSSVŽ će za zainteresirane škole organizirati natjecanja iz sportova propisanih
Propisnikom HŠSS, sukladno inicijalnim prijavama škola.
Najveća novost u ovoj sezoni natjecanja jest da su odlukom HŠSS ukinuta poluzavršna
natjecanja (ostaju za 5./6.r.) i županijski pobjednik osvaja pravo nastupa na Završnici
Državnog prvenstva RH, a koja će biti odvojena po sportovima i održavati će se na različitim
lokacijama, od siječnja do lipnja 2019.g.
Vezano na tu novost jest i obaveza provođenja svih razina županijskih natjecanja prema
Općim i Posebnim odredbama Propisnika DPRH (HŠSS, 2018) – i to po pitanju
dokumentacije za natjecanje (iskaznice, liječničke potvrde i Prijavni list), po pitanju
provođenja natjecanja/utakmica (npr. propisano vrijeme trajanja utakmica) i po pitanju vrlo
zahtjevnog vremenika, te su Komisija za natjecanja i Izvršni odbor izradili usklađeni Sustav i
Vremenik županijskih natjecanja ŠSSVŽ.
Za osnovne škole organizirati će se natjecanja iz futsala, rukometa, košarke, odbojke, atletike,
krosa, badmintona, stolnog tenisa, gimnastike, šaha i plivanja (m).
Za 5.-6. razrede organizirati će se natjecanja iz futsala, odbojke, košarke, rukometa, atletike i
krosa.
Za srednje škole organizirati će se natjecanja iz futsala, košarke, rukometa, odbojke,
badmintona, stolnog tenisa, krosa i atletike.
TABLICE SUSTAVA NATJECANJA PO SPORTOVIMA objavljene su na www.sssvz.hr.
Osnovne škole će provesti natjecanja po skupinama za loptačke sportove. Komisija za
natjecanja formirala je sustav po sportovima i kategorijama te je odredila Koordinatore
skupina po sportovima, što znači da skupine nisu fiksne za sve loptačke sportove. Pobjednici
skupina ostvaruju pravo nastupa na sljedećoj razini natjecanja – 1 škola po skupini.
Koordinatori skupina će biti pozvani na sastanak gdje će dobiti naloge za pripremu i
provođenje natjecanja skupina, izraditi će raspored natjecanja po sportovima/skupinama i
nakon toga škole će moći krenuti sa natjecanjima.
Rokovi natjecanja skupina po sportovima navedeni su u tablici koja je objavljena na
www.sssvz.hr.
Za ostale sportove će se organizirati primjeren sustav natjecanja bez prednatjecanja.

S obzirom na promjene i zahtjevnost pripreme potrebne dokumentacije za nastup škole na
natjecanju (od skupine pa na dalje), Vremenikom županijskih natjecanja je predviđeno
vrijeme potrebno da škole pripreme potrebnu dokumentaciju.
Sva natjecanja usklađena su sa Vremenikom HŠSS (Državnog prvenstva) po svakom sportu.
Vremenik je objavljen na www.sssvz.hr.
Ovdje ću najaviti i Otvorena prvenstva HŠSS na kojima će škole imati pravo nastupiti, o
čemu ćemo Vas pravodobno izvijestiti.
Sve informacije u vezi natjecanja, obavijesti, rasporedi, tablice, raspisi, vremenici,
obrasci i propisi natjecanja, objavljuju se na www.sssvz.hr
Zbog velikog broja natjecanja, mnogobrojnih rokova, velike zainteresiranosti škola za
natjecanja i obaveze poštivanja novih propisa natjecanja, pozivamo Vas na nastavak
višegodišnje kvalitetne suradnje kako bismo svi zajedno ostvarili cilj, a to je da uspješno
održimo sva planiranja natjecanja za koja ste iskazali interes, te da ona budu održana valjano i
uspješno, u skladu sa propisima i rokovima, te da na taj način, u svakome sportu i kategoriji,
škole pobjednici Varaždinske županije ostvare pravo nastupa na Završnici Državnog
prvenstva.
Pozivamo Vas također da se uključite i u ostale projekte koje ŠSSVŽ provodi uz školska
natjecanja, a to su: „Vrtim Zdravi Film“, „Igram, pišem, lajkam“, „Školski plesni virtualni
show“, „Fair play tjedan školskog sporta“, „Volontiranje u školskom sportu“, a u fazi su
pripreme i pilot projekti „Medicinari u školskom sportu“ i „Nogomet-škola života“.
Najavljujemo organizaciju Dana Univerzalne sportske škole Varaždinske županije za
predstavnike svih odjeljenja programa, sudjelovanje predstavnika ŠSSVŽ na „Danu Školskog
sporta HŠSS“ i voditelja naših programa Univerzalna sportska škola (44 odjeljenja) i
Vježbaonica (24 odjeljenja) na Simpoziju Školski sport.
Ponosni smo i na vrlo uspješan projekt „Uvođenje šaha u osnovne škole Varaždinske
županije“ u sklopu kojeg se provode natjecanja u šahu za osnovne škole „PUŽ“ i za srednje
škole „Veliki PUŽ“ te Vas pozivamo da se uključite u što većem broju.
Informacije o projektima objavljujemo na www.sssvz.hr
Pozivamo Vas da se uključite i veselimo se svakoj suradnji, svakome susretu i ono najvažnije,
svakom/j učeniku/ci koji će pronaći nešto za sebe i uključiti se u neku od ponuđenih
aktivnosti ŠSSVŽ-a, odnosno školskog sporta!
Imate li pitanja, stojim na raspolaganju.
Sportski pozdrav!
Školski sportski savez Varaždinske županije
Ivana Putarek, mag.cin., univ.spec.oec.

U prilogu se dostavlja:
1. Sustav natjecanja ŠSSVŽ 2018.-2019.
2. Obrazac prijave za natjecanja 2018.-2019.
3. Tablica Koordinatora skupina osnovnih škola
4. Rokovi natjecanja skupina osnovnih škola
5. Propisnik DPRH HŠSS
6. Vremenik HŠSS

