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Varaždin, 13.11.2017.
ID-15/11-2017
Srednjim školama Varaždinske županije
n/r ravnatelj/ica
n/r voditelj/ica Školskog sportskog društva
n/r nastavnik tzk
Predmet: RASPIS
– STOLNI TENIS – EKIPNO NATJECANJE-sezona 2017.-2018.
- ŽENSKE I MUŠKE EKIPE SREDNJIH ŠKOLA
Poštovani,
Školski sportski savez Varaždinske županije organizator je ekipnog županijskog natjecanja iz
STOLNOG TENISA za ŽENSKE I MUŠKE EKIPE SREDNJIH ŠKOLA u sezoni 2017.2018.
Pravo nastupa imaju škole/ekipe koje su se prijavile putem Inicijalne prijave 2017.-2018.
Natjecanje će se održati: 28.11.2017.god.- u utorak, u maloj dvorani Arene Varaždin.
Sastanak Natjecateljskog povjerenstva, Tehnički sastanak i ždrijeb je u 09:00, a početak
natjecanja u 09:15 sati.
Provoditelj natjecanja: STK STARR Varaždin
Glavni sudac: g. Ronald Ređep
Provjera dokumentacije: predstavnik ŠSSVŽ
Prijavljene ekipe:
Mladići (5):
Prva gimnazija Varaždin, Strojarska i prometna škola Varaždin, Gospodarska škola Varaždin,
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Druga gimnazija Varaždin
Djevojke (3):
Prva gimnazija Varaždin, Gospodarska škola Varaždin i Druga gimnazija Varaždin
Ekipu čine 3 natjecatelja/ice koji počinju utakmicu i 1 rezerva.
Rezervni član ekipe može u drugom krugu utakmice (nakon prve tri igre) zamijeniti nekog od
natjecatelja iz početne postave.
Svi susreti igraju se na 3 dobivena seta.
U svakoj utakmici su ekipe raspoređene na „A“ odnosno „X“ postavu, a što se odlučuje
ždrijebom.
Prije početka susreta ekipe podnose prijavnicu glavnom sucu u kojoj prijavljuju 3 natjecatelja
– pozicije A, B i C, odnosno X, Y i Z.

Redoslijed odigravanja susreta:
• Pojedinačno A –X
• Pojedinačno B –Y
• Pojedinačno C – Z
• Pojedinačno A –Y
• Pojedinačno B – X
Na natjecanju su pravovaljane odredbe Sustava natjecanja ŠSSVŽ 2017.-2018. i na određeni
se način primjenjuje Propisnik DPRH 2017.-2018.
Ekipe sa sobom donose rekete i loptice za zagrijavanje.
Voditelj ekipe ŠSD-a obavezan je prije početka natjecanja, na Tehničkom sastanku predati
predstavniku ŠSSVŽ-a originalnu ovjerenu Prijavu na natjecanje, potpisanu i ovjerenu od
strane odgovorne osobe škole (ravnatelja) i pečatom škole.
Smatra se da su učenici/e navedeni/e u Prijavi članovi ŠSD-a te da je za njih utvrđena
zdravstvena sposobnost za natjecanje.
Identifikacija učenika obavlja se predočenjem valjanih Iskaznica HŠSS ili valjanih Zahtjeva
za izdavanje Iskaznica HŠSS.
Ekipa/ŠSD koja nema ispravnu dokumentaciju ne može se natjecati.
Škole / ŠSDi koji žele sudjelovati u natjecanjima koje organizira i provodi ŠSSVŽ, obavezni
su poštivati pravila i odluke ŠSSVŽa.
Voditelj ekipe ŠSDa odgovoran je za svoje ponašanje te ponašanje svojih članova, prije, za
vrijeme i nakon natjecanja sve dok ne napuste mjesto održavanja natjecanja.
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.
OSIGURANA JE PREHRANA ZA UČENIKE I VODITELJE!
Sportski pozdrav!
Školski sportski savez Varaždinske županije
Ivana Putarek, univ.spec.oec.

