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Temeljem članka 34. Statuta Školskog sportskog saveza Varaždinske županije, Izvršni odbor 
Školskog sportskog saveza Varaždinske županije ( u daljem tekstu: IO) na sjednici održanoj 

17.10.2018.god. donosi 
 

                                     
SUSTAV NATJECANJA  ŠSSVŽ 

ZA PRVENSTVA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA OSNOVNIH ŠKOLA, SREDNJIH ŠKOLA I  
5.ih I 6.ih RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 

ZA ŠKOLSKU GODINU 2018.-2019. 
 

I. OPĆE ODREDBE 
                     

1. Školski sportski savez Varaždinske županije (u daljem tekstu: ŠSSVŽ) će u školskoj godini 
2018.-2019. organizirati školska sportska natjecanja iz sportova propisanih važećim 
Propisnikom DP HŠSS (u daljem tekstu: Propisnik), za zainteresirane članice/škole, odnosno  
Školska sportska društva škola (u daljem tekstu: ŠSD) osnovnih i srednjih škola kojima je 
osnivač Varaždinska županija i predstavnika Školskog sportskog saveza Grada Varaždina (u 
daljem tekstu: gradski savez), saveza škola kojima je osnivač grad Varaždin.  

2. Svi sudionici (natjecatelji, mentori, voditelji, suci, povjerenstva, itd.) dužni su pridržavati se 
odredbi Propisnika, odredbi Disciplinskog pravilnika HŠSS-a (u daljem tekstu: Disciplinski 
pravilnik) te ovog Sustava natjecanja ŠSSVŽ na svim razinama natjecanja (u daljem tekstu: 
Sustav).  

3. Na svim razinama županijskih natjecanja važeće su Posebne odredbe Propisnika (od skupina 
do finala).  

4. Na svim razinama županijskih natjecanja važeće su Opće odredbe Propisnika i to po pitanju 
identifikacije učenika, liječničke potvrde o psihofizičkoj sposobnosti učenika koji nastupa 
te obvezi korištenja Prijavnog lista prilikom dolaska na natjecanja uz potpis ravnatelja i 
pečata škole (od skupina do finala). 

5. U sportovima koji su u sustavu školskog sporta, pobjednici županijskih školskih sportskih 
natjecanja imaju pravo sudjelovanja na Završnici Državnog prvenstva HŠSS. U prvenstvu 
5./6. razreda održavaju se poluzavršna natjecanja (osim kros i atletika).  

6. Ekipa koja je stekla pravo sudjelovanja na Završnici Državnog prvenstva HŠSS može 
odustati ili ne prijaviti se na DP uz unaprijed poslano pisano obrazloženje svog ne dolaska. 

7. Ukoliko se utvrdi da natjecanje nije provedeno na način i usklađeno sa odredbama 
Propisnika i ovog Sustava, natjecanje će se poništiti (vrijedi za sve razine natjecanja). 

8. Ukoliko ŠSSVŽ organizira natjecanje koje nije u skladu s Posebnim odredbama Propisnika, 
škole iz Varaždinske županije neće imati pravo nastupa na DP-u. 
 

 
II. SPORTOVI 

 
9. ŠSSVŽ će provesti natjecanja iz službenih sportova iz Propisnika, ukoliko postoji interes, po 

kategoriji sporta od najmanje dvije škole (minimalno 1 škola kojoj je osnivač Varaždinska 
županija). 

10. Ukoliko nema dostatnog interesa županijskih škola za pojedini sport /kategoriju (minimalno 
1 škola), a postoji interes gradskog saveza (gradskih škola) za neki sport/kategoriju, ŠSSVŽ 
će priznati rezultat održanog gradskog natjecanja iz tog sporta/kategorije, pod uvjetom da je 
natjecanje provedeno sukladno odredbama Propisnika.   

11. Gradski savez ima pravo nastupa u svim natjecanjima koje organizira ŠSSVŽ, što znači u 
svim sportovima i svim kategorijama, putem svog predstavnika – 1 škola po sportu i 
kategoriji. 

12. Ukoliko gradski savez iskaže interes za uključenje dodatnog broja škola osim svog 
predstavnika na županijsko finalno natjecanje iz sportova: kros, atletika, šah, gimnastika, 
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stolni tenis, plivanje i badminton – isto se može organizirati uz prethodno potpisivanje 
Sporazuma o suorganizaciji i sufinanciranju natjecanja. 

13. Ukoliko se natjecanje iz pojedinog sporta odvija  u više kategorija isti dan, učenici jedne 
škole imaju pravo nastupa samo za jednu ekipu. 

14. Natjecanja iz sportova: futsal, rukomet, odbojka i košarka za osnovne škole / 5.-6. razred se 
organiziraju u prvoj fazi kao natjecanja skupina. Komisija za natjecanja formira skupine za 
svaki sport i kategoriju, a u sljedeću fazu natjecanja pravo prolaska ostvaruje pobjednik 
skupine (iznimke utvrđuje Komisija za natjecanja). 

15. Natjecanja iz sportova van liste službenih sportova iz Propisnika mogu se organizirati 
sukladno interesu i financijskim/organizacijskim uvjetima saveza. 
 

III. TERMINI NATJECANJA 
 

16. Vremenik županijskih natjecanja usklađuje se sa Vremenikom HŠSS-a za sezonu 18./19. 
Točne datume natjecanja definira ŠSSVŽ u Raspisu natjecanja. 

17. ŠSSVŽ zadržava pravo izmjene Vremenika / datuma natjecanja, mjesečnih najava i raspisa 
natjecanja; izmjene određuje Stručna služba ŠSSVŽ / Komisija za natjecanja, s obzirom na 
okolnosti.  

 
IV. PRIJAVE  NA NATJECANJA 

 
18. Škole / ŠSD-i se inicijalno prijavljuju na natjecanja u organizaciji ŠSSVŽ-a predajom 

ovjerenog i ispunjenog obrasca inicijalne prijave. 
19. Obrazac inicijalnih prijava potpisuje i ovjerava odgovorna osoba škole. 
20. Sve inicijalno prijavljene škole maju obavezu nastupiti na natjecanju za kojeg su prijavili 

interes. ŠSSVŽ ima pravo sankcionirati školu koja je prijavila nastup na natjecanju, a ne 
prisustvuje natjecanju. 

21. Za ekipu ŠSD-a mogu nastupiti učenici koji imaju status redovito upisanog učenika škole za koju 
nastupaju i to prema važećem Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

22. PRIJAVNI LIST: 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. Popunjeni obrazac Prijavnog lista škola je dužna otisnuti i tako otisnut Prijavni list 
ovjeriti potpisom ravnatelja i pečatom škole te potpisom liječnika i njegovim pečatom.  

23. Original Prijavnog lista (iz t.22 Sustava) mentor/voditelj ekipe donosi sa sobom na natjecanje. 
24. Prijavni obrazac po sportu i kategoriji valjan je na svim županijskim razinama natjecanja 

tog sporta i te kategorije. Mentor/voditelj predaje obrazac Prijave na prvoj razini natjecanja 
(skupina). Taj obrazac Koordinator skupine dostavlja u ŠSSVŽ sukladno odredbama ovog 
Sustava te je obrazac Prijave valjan i na sljedećoj razini natjecanja, a mentor/voditelj na 
sljedeću razinu natjecanja donosi liječničke potvrde (i kopije) za učenike/ce koji su navedeni 
u Prijavi, a nisu bili na prethodnoj razini natjecanja i imaju individualne liječničke potvrde 
(mogućnost 50% više prijavljenih). 

25. Škole imaju pravo prijaviti 50 % više učenika od dozvoljenog broja određenim Posebnim 
odredbama Propisnika, a na natjecanje mentor/voditelj dolazi maksimalno s brojem učenika 
po sportu, određenim Posebnim odredbama Propisnika. 

26. Na natjecanju je dozvoljeno prisustvo jednog mentora i/ili voditelja.  
27. Mentor je učitelj odnosno nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture koji obavezno mora biti 

djelatnik škole koja sudjeluje na natjecanjima u organizaciji ŠSSVŽ-a i zadovoljava uvjete iz 
članka 59. i 60. Zakona o sportu.  

28. Na Prijavnom listu obavezno mora biti naveden mentor, te ukoliko škola koristi tu 
mogućnost, i voditelj.  

29. Mentor i voditelj imaju prava sjediti na klupi uz svoju ekipu na natjecanju. 
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                                        V.  ODJAVA S NATJECANJA 
 

30. Škola / ŠSD otkazuje dolazak na natjecanje na način da odjava bude poslana elektronskim 
putem sa službene elektronske pošte škole na elektronsku poštu saveza, minimalno 5 dana 
prije natjecanja. 

31. ŠSD / škola koja ne poštuje odredbe t.20. i t.30.ovog Sustava natjecanja, može biti 
sankcionirana naknadno, odlukom IO ŠSSVŽ.  
 

 
                               VI.   IDENTIFIKACIJA NATJECATELJA 

 
32. ISKAZNICE: Identifikacija učenika na svim razinama natjecanja obavlja se na samom 

natjecanju (prije početka), predočenjem važećih iskaznica izdanih od strane HŠSS-a.  
33. Samo učenici i mentori/voditelji koji su upisani u Prijavni list imaju pravo nastupa. 
34. Identifikacija mentora/voditelja obavlja se predočenjem važeće osobne iskaznice ili važeće 

putovnice.  
35. Natjecatelji i mentori/voditelji bez ispravnih identifikacijskih dokumenata ni pod kojim 

uvjetima ne mogu nastupiti na natjecanju.  
36. Povjerenik natjecanja / Koordinator može u bilo kojem trenutku zatražiti od 

mentora/voditelja dodatnu identifikaciju učenika. 
37. Mentori/voditelji ekipa imaju pravo uvida u dokumentaciju drugih ekipa prije početka samog 

natjecanja. 
38. Škola (mentor/voditelj) koja prije natjecanja nije predala propisanu ispravnu i 

kompletnu dokumentaciju ne može sudjelovati na natjecanju. Ako je utvrđena 
neispravnost za pojedinog natjecatelja/icu, ista/i se ne može se natjecati i o tome Povjerenik, 
Koordinator skupine, domaćin-voditelji ni mentor/voditelj ekipa na natjecanju nemaju ovlasti 
donijeti drugačiju odluku. Ukoliko ŠSSVŽ naknadno utvrdi neispravnost u provođenju 
natjecanja ili predane dokumentacije, primijeniti će se odredba 7. ovog Sustava i natjecanje 
će se poništiti. 
 

 
 VII. ORGANIZACIJA NATJECANJA 

 
39. Sve poslove pripreme, organizacije i provođenja natjecanja rukovodi i koordinira Stručna 

služba ŠSSVŽ-a koja je ujedno i nalogodavac za sve poslove pripreme, organizacije i 
provođenje natjecanja. 

40. Stručna služba imenuje predstavnika ŠSSVŽ na natjecanju (u daljem tekstu: Povjerenik) za 
sva natjecanja na kojima nije imenovan Koordinator natjecanja (skupine oš).  

41. Zadaci Povjerenika: zaprima i provjerava dokumentaciju sudionika, rukovodi natjecanjem i 
prati ponašanje svih sudionika, upoznaje suce s Posebnim odredbama sporta, zaprima pisane 
prigovore, obavlja i ostale poslove po nalogu Stručne službe ŠSSVŽ. 

42. Povjerenik ima ovlast diskvalificirati natjecatelja iz susreta ili čitavog natjecanja za ozbiljno 
nesportsko ili agresivno ponašanje bez obzira je li to prijavio sudac.  

43. Povjerenik ima ovlast diskvalificirati mentora/voditelja ekipe za izrazito nesportsko, 
nepristojno ili agresivno ponašanje. Prije nego li se za to odluči, Povjerenik obavezno mora 
obaviti konzultaciju sa tim mentorom/voditeljem, te ga upozoriti o mogućnosti koja slijedi. 
Također, mora obaviti i konzultaciju sa sucima i Stručnom službom ŠSSVŽ.  

44. Ukoliko se diskvalificira mentor/voditelj i ukoliko ekipa nema drugoga voditelja, a obzirom 
da bez voditelja ekipe igrači ne mogu igrati, diskvalifikacijom voditelja se diskvalificira i 
čitava ekipa. 

45. Povjerenik ima pravo na natjecanju dati posebne upute. 
46. IO ŠSSVŽ imenuje Komisiju za natjecanja koja formira Sustav natjecanja za svaki sport i 

kategoriju i predlaže  Koordinatore skupina.  
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47. Za srednje škole natjecanja organizira ŠSSVŽ. 
48. Žalbe na natjecanju tretiraju se sukladno odredbama Propisnika. 

 
VIII. KOORINATORI 

 
49. Koordinatore skupina imenuje i razrješuje IO ŠSSVŽ na prijedlog Komisije za natjecanja.  
50. Zadaci Koordinatora skupine: organizira i provodi natjecanja po skupinama sukladno nalogu 

ŠSSVŽ, sukladno odredbama Propisnika i ovog Sustava - dogovara domaćina i termin 
natjecanja skupine, izrađuje raspored natjecanja skupine i dostavlja u ŠSSVŽ, zaprima i 
provjerava propisanu dokumentaciju ekipa za natjecanje, osiguravaju suđenje, dostavlja 
Izvještaj s natjecanja mailom u savez odmah po održanom natjecanju, a original Prijava na 
natjecanje, kopije liječničkih potvrda/sportskih iskaznice i zapisnike dostavlja u ŠSSVŽ po 
uputi ŠSSVŽ-a. 

51. Koordinator je odgovoran za ispravnost provođenja natjecanja skupine, prema nalogu 
ŠSSVŽ i Sustavu natjecanja. 

52. Koordinator je odgovoran za predaju ispravne dokumentacije s natjecanja u ŠSSVŽ u 
zadanom roku.  

53. Ukoliko se naknadno utvrdi da je predana dokumentacija neispravna ili da je natjecanje 
skupine u bilo kojem segmentu održano u suprotnosti sa nalogom ŠSSVŽ/Stručne službe, 
odredbama Propisnika ili ovog Sustava – to će se natjecanje poništiti. 

54. Rukovoditelj, nalogodavac i kontrolor rada Koordinatora skupina je Stručna služba ŠSSVŽ. 
55. Koordinatori imaju pravo na naknadu za kompletno i ispravno odrađen posao po nalogu, a 

odluku o načinu i visini iste donosi IO. 
 

 
IX. DOMAĆINSTVA NATJECANJA 

 
56. Škola / ŠSD koja želi sudjelovati na natjecanjima u organizaciji ŠSSVŽ-a, suglasna je da, 

ukoliko tako ŠSSVŽ / Stručna služba odluči, bude domaćin natjecanja i obavi poslove 
pripreme i organizacije natjecanja prema uputi ŠSSVŽ-a. 

57. Domaćin/škola/voditelj natjecanja osigurava sve uvjete za ispravno održavanje natjecanja iz 
tog sporta/kategorije (dvorana, oprema, garderobe, zapisnički stol, zapisničare, suce, 
semafor, štoperica, lopte...). 

58. Domaćin-voditelj provodi natjecanje u svojoj školi poštujući odredbe Propisnika, ovog 
Sustava, naloge ŠSSVŽ i u komunikaciji sa Koordinatorom skupine tog sporta. 

59. Domaćin-voditelj natjecanja skupine pomaže Koordinatoru skupine prije početka natjecanja 
izvršiti provjeru dokumentacije (obrazac Prijave na natjecanje, Iskaznice HŠSS i liječničke 
potvrde). 

60. Nakon održanog natjecanja domaćin-voditelj javlja rezultate natjecanja u ŠSSVŽ.  
 

                                                            X. SUĐENJE 
 

61. ŠSSVŽ za sva polufinalna i finalna županijska natjecanja te natjecanja skupina srednjih škola 
osigurava suce. 

62. Suce ŠSSVŽ osigurava u suradnji sa sudačkim organizacijama, a kada to nije moguće, savez 
suđenje natjecanja ugovara s fizičkom/pravnom osobom na zakonski utvrđen način. 
 
 

XI. DOKUMENTACIJA 
 

63. Obrasci potrebni u organizaciji, pripremi i provođenju natjecanja objavljuju se na službenom 
glasilu ŠSSVŽ, www.sssvz.hr. 

64. ŠSSVŽ objavljuje Raspis za natjecanje 7 dana prije natjecanja, na službenom glasilu ŠSSVŽ 
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(www.sssvz.hr). 
65. ŠSSVŽ objavljuje obavijesti i ostalu potrebnu dokumentaciju vezanu za natjecanja na 

www.sssvz.hr.  
66. Izvještaje rezultata s natjecanja ŠSSVŽ objavljuje na www.sssvz.hr. 
67. Tablice sa podacima o natjecanju (skupine, sustav, Koordinator,…) objavljuju se na 

www.sssvz.hr. 
  

 
XII. NAGRADE 

 
68. ŠSSVŽ osigurava nagrade za finalna županijska natjecanja – medalje za prve tri plasirane 

ekipe i diplome za prve tri plasirane ekipe. 
69. ŠSSVŽ osigurava nagrade za natjecanja PDP 5.-6.r i DP RH sukladno odukama Koordinacije 

i HŠSS. 
 

XIII. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
 

70. LIJEČNIČKE POTVRDE: Svi učenici koji nastupaju na bilo kojoj razini natjecanja 
moraju imati uredno upisan nalaz o izvršenom liječničkom pregledu ili moraju posjedovati 
službenu liječničku potvrdu kao dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti. 

71. Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost učenika za sudjelovanje na natjecanjima školskih 
sportskih društava utvrđuje nadležan liječnik specijalist školske medicine, odnosno izabrani 
liječnik specijalist pedijatar ili izabrani liječnik specijalist opće i/ili obiteljske medicine. 

72. Ispravan liječnički pregled smatra se ako je Prijavni list ovjeren potpisom liječnika i 
pečatom ali priznaje se i Prijavni list ovjeren potpisom liječnika i pečatom s nižih razina 
natjecanja pod uvjetom da nije stariji od 6 mjeseci. 

73. Izuzetno, učenik koji nema upisan liječnički pregled na Prijavnom listu može nastupiti na 
natjecanjima samo ako se prije početka natjecanja Povjereniku predoči individualna 
liječnička potvrda o izvršenom liječničkom pregledu (Povjereniku se predaje kopija te 
potvrde). 

74. Učenik/ekipa ne može nastupiti na natjecanju ako nema valjani liječnički pregled upisan u 
prijavnom listu odnosno liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. 

75. Za liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu priznaju se sportske iskaznice ali 
mentor/voditelj mora Povjereniku dati na uvid original iskaznicu (Povjereniku se predaje 
kopija sportske iskaznice). 

76. Svaki učenik dužan je sa sobom na natjecanju imati zdravstvenu iskaznicu.  
77. Savez utvrđuje protokol osiguranja zdravstvene zaštite na natjecanju na način da je na 

svakom županijskom polufinalnom i finalnom natjecanju prisutna osoba ovlaštena za 
zdravstveno zbrinjavanje unesrećenika (liječnik ili medicinska sestra ili fizioterapeut ili 
HMP) ili na neki drug način sukladno odredbama HŠSS. 

 
IV. OSTALO 

 
78. Škole / ŠSDi koji žele sudjelovati u natjecanjima koja organizira i provodi ŠSSVŽ, obavezni 

su poštivati odredbe ovog Sustava i naloge ŠSSVŽ-a. 
79. Mentor/Voditelj ekipe ŠSD-a škole odgovoran je za svoje ponašanje te ponašanje svojih 

natjecatelja/ica i ostalih predstavnika škole, prije, za vrijeme i nakon natjecanja. 
80. Ukoliko ŠSD / škola / ekipa / mentor/ voditelj na natjecanju ne poštuju pravila i odluke 

ŠSSVŽ-a, upute Povjerenika ili na bilo koji način remete održavanje natjecanja, primijeniti 
će se odredbe 42., 43. i 44. ovog Sustava. 

81. ŠSSVŽ ne osigurava prijevoz na natjecanja niti naknade/dnevnice za voditelje ekipa/ŠSDa. 
82. Ekipe ŠSD-a na natjecanje sa sobom donose sportsku opremu kako bi se mogli natjecati. 
83. Ekipe donose sa sobom lopte za zagrijavanje i jednu loptu za odigravanje utakmice. 
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84. Ekipe donose sa sobom rekete za badminton i stolni tenis  i loptice za zagrijavanje. 
85. Škole / ŠSD-i koji sudjeluju na natjecanju u  organizaciji ŠSSVŽ-a odgovaraju za svu 

počinjenu materijalnu štetu u objektu u kojem se provodi natjecanje. 
86. ŠSSVŽ se ograđuje od bilo kakve odgovornosti prije, za vrijeme i nakon natjecanja, za sve  

sudionike natjecanja. 
87. Škole koje sudjeluju u natjecanjima u organizaciji ŠSSVŽ su obavezne posjedovati valjane 

privole za svakog učenika/cu i mentora/voditelja koje upisuju u Prijavu za svako natjecanje, 
za prikupljanje i korištenje potrebnih osobnih podataka, fotografija i video–materijala 
nastalih za vrijeme trajanja školskih sportskih natjecanja, a koje će objavljivati na mrežnim 
stranicama (http://www.sssvz.hr) i društvenim mrežama Saveza, sukladno Zakonu o zaštiti 
osobnih podataka (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i Zakonu o 
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18) i temeljem Uredbe (EU) 
2016/679. Navedene podatke/fotografije i video-materijale će ŠSSVŽ koristiti bez naknade u 
svrhu organizacije, provedbe, praćenja i promocije školskih sportskih natjecanja za koja se 
škola prijavila, a škola je obavezna na traženje predmetnu privolu dostaviti u ŠSSVŽ. ŠSSVŽ 
će za potrebe sastavljanja službenih izvještaja koristiti samo informacije iz službene 
dokumentacije SŠSVŽ-a (Prijava, zapisnika s natjecanja). 

88. Sve eventualne situacije koje nisu ovdje navedene, a u tijeku natjecanja se mogu pojaviti, 
riješit će IO / Stručna služba.  

89. IO ima pravo izmjene i dopune Sustava natjecanja 2018.-2019. sukladno potrebama, a o 
tome će škole/ ŠSD-i biti informirani i obaviješteni elektronskim putem i objavama na 
www.sssvz.hr.  

90. Školski sportski savez grada Varaždina i ostali gradski / općinski savezi formirani na 
području Varaždinske županije, ne predstavljaju skupinu županijskog saveza te samostalno 
organiziraju i provode svoje djelatnosti (usklađeno s odredbama ŠSSVŽ i HŠSS). 

91. Na rad ŠSD-a primjenjuju se odredbe Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i 
načinu rada školski sportskih društava (NN13/2014). 

92. Pravo tumačenja ovog Sustava natjecanja ima Izvršni odbor ŠSSVŽ.  
93. Sustav natjecanja ŠSSVŽ 2018.-2019. stupa na snagu danom donošenja. 
94. Stupanjem na snagu Sustava natjecanja ŠSSVŽ 2018.-2019., prestaje važiti dokument Sustav 

natjecanja ŠSSVŽ 2017.-2018. 
 
                                        

                                                                        Školski sportski savez Varaždinske županije 
                                                                                              Predsjednica: 
                                                                              Josipa Polančec Štimec, mag.cin. 
                                                      


