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Varaždin, 18.04.2018.
ID-11/04-2018
Osnovnim i Srednjim školama Varaždinske županije
n/r ravnatelja
n/r voditelja ŠSD-a
Predmet: - RASPIS - ATLETIKA
- OSNOVNE ŠKOLE
- SREDNJE ŠKOLE
Poštovani,
Školski sportski savez Varaždinske županije i AK Sloboda Varaždin organizatori su
županijskog ekipnog natjecanja iz atletike u ženskim i muškim kategorijama osnovnih škola i
srednjih škola Varaždinske županije u školskoj godini 2017.-2018.

04.05.2018.-petak

Datum:
Mjesto održavanja : Stadion Sloboda u Varaždinu
Provoditelj natjecanja: AK Sloboda Varaždin
Predsjednik natjecateljskog povjerenstva: g.Nenad Pavliček
Glavni sudci: g.Stjepan Smernjak i g.Nenad Pavliček – AK Sloboda
Sastanak Natjecateljskog povjerenstva i Tehnički sastanak: 15.30 sati
- provjera dokumentacije / identifikacija
- upute Provoditelja natjecanja
- prijava rezervnih natjecatelja
- satnica natjecanja
- početak natjecanja u 16:00 sati
Na natjecanju su valjane posebne odredbe Propisnika DP ŠSD RH 17./18. HŠSSa.- Atletika.
Posebnosti će biti definirane na tehničkom sastanku.
Iz Propisnika:
- Ekipu čini najviše 7 natjecatelja i 3 rezerve te mentor/voditelj.
- Ekipa smije nastupiti ukoliko prijavi minimalno 7 natjecatelja, ali mora nastupati u
svim disciplinama koje propisuje Propisnik.
- Rezervni natjecatelji mogu zamijeniti ozlijeđenog ili bolesnog natjecatelja što se
prijavljuje na Tehničkom sastanku prije natjecanja. Zamjene nakon toga više nisu
moguće.
- Na tehničkom sastanku nije dozvoljeno mijenjanje disciplina, odnosno, učenik koji
je prijavljen u nekoj disciplini ne može nastupati u nekoj drugoj disciplini.
- Konačni sastav štafeta se predaje sucima prije početka štafetne utrke.
- Svaki natjecatelj može nastupati u jednoj disciplini i u štafeti.

-

Natjecatelji prijavljeni za 600m nemaju pravo nastupa u štafetama.
Mentori/voditelji ne smiju ulaziti na teren tijekom održavanja natjecanja, osim po
osobnom pozivu Glavnog suca.
Pravovaljanim dokumentom, kojim se potvrđuje da su prijavljeni učenici u statusu
redovitih učenika škole i mentor ili voditelj određen od strane ravnatelja, smatra se
Prijavni list, ovjeren potpisom ravnatelja i pečatom škole.
Na natjecanju je dozvoljeno prisustvo jednog mentora ili voditelja.
Identifikacija učenika vrši se predočenjem važećih Iskaznica HŠSS-a ili važećih,
ovjerenih i pravilno ispunjenih Zahtjeva za izdavanje iskaznice ne starijih od 90 dana.
Identifikacija voditelja (ukoliko nije nastavnik TZK - djelatnik škole) vrši se
predočenjem Iskaznice HŠSS-a, važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice.
Ekipa/ŠSD koja nema ispravnu dokumentaciju ne može se natjecati i o tome
Natjecateljsko povjerenstvo nema ovlasti donijeti drugačiju odluku.
ŠSD/škola koja je inicijalno prijavila nastup može otkazati nastup na natjecanju 5 dana
prije natjecanja uz dostavu pisanog obrazloženja u elektronskom obliku, potpisanog od
strane ravnatelja škole i pečatom škole na sssvz.mail@gmail.com.

Škole koje su prijavile nastup - inicijalno prijavljene škole, radi izrade
startnih lista šalju Prijave na adresu pavliček@ak-sloboda.hr do srijede,
02.05.2018.g. , a original prijave voditelj predaje na Tehničkom sastanku.
Za sve informacije kontaktirajte Koordinatora natjecanja, g.Nenada Pavličeka
na br.: 099-2032-444.
Sportski pozdrav!
Školski sportski savez Varaždinske županije
Ivana Putarek, mag.cin.

