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SUSTAV NATJECANJA za šk.god. 2013.-2014. 

 
 

1. Sva županijska natjecanja održat će se od 09.mj.2013.god. do 02.mj.2014.god. 
2. Osnovne škole su podijeljene u skupine 1.-7. prema geografskom položaju škola tako da 

se smanje putovanja na inicijalnoj razini natjecanja po skupinama 
3. Osnovne škole same organiziraju, provode i financiraju natjecanja po skupinama iz: 

nogometa, rukometa, odbojke i košarke – u kategoriji djevojčica i dječaka 
4. Natjecanja osnovnih škola iz: kros, atletika, šah, gimnastika, plivanje, stolni tenis i 

badminton održavaju se na županijskoj razini, provodi ih, organizira i financira ŠŠSVŽ  
5. ŠŠSVŽ imenuje koordinatora pojedine skupine koji će sazvati sastanak koordinacije svoje 

skupine i načiniti će Kalendar natjecanja svoje skupine usklađenog s Kalendarom 
natjecanja ŠŠSVŽ-a te će ga dostaviti u ŠŠSVŽ u zadanom roku 

6. Koordinatori skupina imaju pravo na naknadu, a odluku o visini iste donijet će IO ŠŠSVŽ 
7. Srednje škole natječu se u sportovima: nogomet, košarka, odbojka, rukomet, kros, atletika, 

badminton, stolni tenis, šah, kuglanje – u kategorijama djevojaka i mladića 
8. ŠŠSVŽ će po potrebi organizirati polufinalna natjecanja iz pojedinih sportova za srednje 

škole i imenovati domaćine istih 
9. ŠŠSVŽ za županijska finalna natjecanja osigurava suce, nagrade i zdravstvenu zaštitu na 

natjecanju 
10. ŠŠSVŽ ne osigurava prijevoz na natjecanja, prehranu na natjecanju niti dnevnice za 

voditelje ekipa/ŠSDa 
11. Domaćin/škola/voditelj natjecanja osiguravaju na natjecanju: svu opremu i rekvizite za 

sport iz kojeg se održava natjecanje: zapisnike, zapisničare, štoperice, semafor, oznake i 
sve ostalo potrebno za održavanje pojedinog natjecanja. 

12. Voditelj-domaćin natjecanja isti dan dostavlja elektronski na sssvz.mail@gmail.com 
Izvještaj s natjecanja, a u roku 2 dana od natjecanja dostavlja na adresu ŠŠSVŽ – Graberje 
31, Varaždin sve Zapisnike i Prijave svih sudionika 

13. Ekipe ŠSDa na natjecanje sa sobom donose potrebnu dokumentaciju i sportsku opremu 
kako bi se mogli natjecati 

14. Voditelj ekipe ŠSDa odgovoran je za ponašanje svojih članova prije, za vrijeme i nakon 
natjecanja 

15. Voditelj ekipe ŠSDa obavezan je prije početka natjecanja priložiti ovjerenu originalnu 
Prijavu za natjecanje voditelju-domaćinu natjecanja 

16. Skupina koja ne dostavi Izvještaj s natjecanja i  ostalu dokumentaciju (zapisnike i prijave) 
u zadanom roku, neće imati svoje predstavnike na daljoj razini natjecanja. 

17. Izvještaj s natjecanja podnosi se na zadanom obrascu i sadrži: naziv domaćina-škole, ime, 
prezime, broj mobitela voditelja natjecanja, datum, mjesto, vrijeme, sport, nazive svih 
ŠŠD-a koji se natječu, imena i prezimena voditelja svih ŠŠD-a koji se natječu, rezultate 
odigravanja susreta, konačni poredak svih ŠŠD-a koji su se natjecali, sastav pobjedničke 
ekipe, broj odigranih utakmica, ukupan broj djece na natjecanju i dr.  

18. Pravo natjecanja na županijskom finalnom natjecanju za OŠ imaju prema plasmanu: 
I. Prvoplasirani predstavnik iz Skupina ako je na natjecanju Skupine bilo 1-
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5 ekipa, prvoplasirani i drugoplasirani predstavnici iz Skupine ako je na 
natjecanju Skupine bilo 6 i više ekipa 

19. Domaćini (škole) pojedinog natjecanja definirani su putem Inicijalne prijave i imaju pravo 
nastupa u finalnom županijskom natjecanju 

20. Ukoliko je domaćin finalnog županijskog natjecanja ujedno i prvoplasirani iz svoje 
skupine, drugoplasirani iz iste skupine nema pravo nastupa na finalnom županijskom 
natjecanju 

21. Voditelj-domaćin natjecanja je osoba prijavljena putem Inicijalnih prijava 
22. Voditelj-domaćin finalnog županijskog natjecanja ima pravo na naknadu za rad-

organizaciju i provođenje finalnog županijskog natjecanja. Visinu naknade i način isplate 
definirat će Odlukom IO ŠSSVŽ. 

23. Voditelj natjecanja/domaćin formira natjecateljsko povjerenstvo s voditeljima ŠSD-
a/ekipa. Voditelji ŠSD-a/ekipa na natjecanju navedeni su u Prijavi za natjecanje. 

24. Obrasci Prijava za natjecanja u šk.god. 2013.-2014. i obrasci Izvještaja s održanih 
natjecanja u šk.god. 2013.-2014. dostupni su na službenim stranicama ŠŠSVŽ 

25. Natjecateljsko povjerenstvo prije početka natjecanja vrši provjeru dokumentacije 
(original, ovjereni i potpisani obrazac prijave na natjecanje). Ekipa/ŠSD koja nije predala 
ispravnu dokumentaciju ne može se natjecati i o tome Natjecateljsko povjerenstvo nema 
ovlasti donijeti drugačiju odluku 

26. Ždrijeb za natjecanje vrši Natjecateljsko povjerenstvo nakon provjere dokumentacije, a 
kod ždrijeba formira ekipe nositelje skupina ždrijeba uzimajući u obzir plasmane s 
natjecanja iz šk.god. 2012.-2013. 

27. U slučaju da voditelj pojedinog ŠSD-a na natjecanju podnese  žalbu na tijek natjecanja, 
podnosi je u pisanom obliku za vrijeme natjecanja, predaje ju voditelju natjecanja, on/ona 
saziva natjecateljsko povjerenstvo-voditelje SŠD-ova. NP donosi odluka u svezi žalbe 
većinom glasova. Stranka (ŠSD) koji ulaže žalbu nema pravo glasa kod donošenja odluke. 
U slučaju parnog broja glasova, predstavnik ŠŠSVŽ na natjecanju imat će presudan glas. 
Po donošenju odluke natjecanje se nastavlja. Ukoliko stranka koja ulaže žalbu nije 
zadovoljna odlukom, ima ju pravo podnijeti u pisanom obliku IO ŠŠSVŽ u roku 3 dana na 
adresu ŠŠSVŽ, koji će naknadno donijeti odluku, a natjecanje se nastavlja. Odluka će se 
primijeniti na natjecanje i sve sudionike natjecanja. 

28. Na natjecanjima se primjenjuju odredbe važećeg Propisnika natjecanja DP ŠSD RH. 
29. IO ŠSSVŽ donijet će promjene Sustava natjecanja 2013.-2014. sukladno potrebama, a 

škole/ ŠSD-i će biti informirani i obaviješteni elektronskim putem i objavama na web 
stranicama ŠŠSVŽ  

30. Prijave na natjecanje vrše se na zadanim obrascima i u zadanom roku: ŠSD/škola vrši 
Inicijalnu prijavu na početku šk.god. putem zadanog obrasca Inicijalne prijave. OŠ koje su 
pobjednik skupine ne vrše elektronsku prijavu za finalno županijsko natjecanje jer su 
poznate iz Izvještaja s natjecanja skupine, već na finalno natjecanje donose i predaju 
original Prijave.  

31. Otkazivanje dolaska na natjecanje ŠSD/škola prijavljuju 7 dana prije natjecanja na 
sssvz.mail@gmail.com 

32. ŠŠSVŽ se ograđuje od moralne, materijalne i drugih odgovornosti za sve sudionike 
natjecanja, prije, za vrijeme i nakon natjecanja i smatra se da su sudionici natjecanja 
navedeni u Prijavi za natjecanje zdravstveno sposobni za sudjelovanje na natjecanju. 

33. Sve materijale koji nastaju kao rezultat provođenja aktivnosti ŠŠSVŽ-a,  a uključuju 
informacije i fotografije učenika vezanih uz tu aktivnost, ŠŠSVŽ će u promotivne svrhe 
koristiti neograničeno i bez naknade 

34. ŠŠSVŽ će za potrebe sastavljanja službenih izvještaja koristiti samo informacije iz 
službene dokumentacije ŠŠSVŽ-a 

35. Sve eventualne situacije koje nisu ovdje navedene, a u tijeku natjecanja se mogu pojaviti, 
riješit će Tajništvo ŠŠSVŽ ili IO ŠŠSVŽ na prvom sastanku IO ŠŠSVŽ. 
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SKUPINE – OSNOVNE ŠKOLE: 
 

 
 
 
                                                                                     Predsjednica ŠŠSVŽ: 
                                                                              Josipa Polančec Štimec, prof. 

                                                      

SKUPINA 1. SKUPINA 2. SKUPINA 3. SKUPINA 4. SKUPINA 5. SKUPINA 6. SKUPINA 7.

OŠ Bednja OŠ Vidovec OŠ Vinica OŠ Novi Marof OŠ Šemovec OŠ Ludbreg OŠ I. Vž

OŠ Višnjica OŠ Sveti  Il i ja OŠ Petri janec OŠ Visoko OŠ Trnovec OŠ Sveti  Đurđ OŠ II. Vž

OŠ Kamenica OŠ Beletinec OŠ Cestica OŠ Bisag OŠ Jalžabet OŠ V. Bukovec OŠ III. Vž

OŠ Lepoglava OŠ Tužno OŠ Sračinec OŠ Podrute OŠ Kneginec G. OŠ Martijanec OŠ IV. Vž

OŠ Ivanec OŠ Breznički  Hum OŠ V. Vž

OŠ Klenovnik OŠ Vž. Toplice OŠ VI. Vž

OŠ Voća OŠ Svibovec OŠ VII. Vž

OŠ Maruševec OŠ Ljubešćica

OŠ Radovan


