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Varaždin, 03.11.2014. 
 
                                                                        Srednjim školama Varaždinske županije 
                                                                                        n/r ravnatelj(ica) 
                                                                          n/r voditelj Školskog sportskog društva 
 
 
Predmet: RASPIS NATJECANJA 

− FUTSAL – SREDNJE ŠKOLE - MLADIĆI 
 
Poštovani, 
Školski športski savez Varaždinske županije organizira i provodi natjecanja školskih sportskih 
društava srednjih škola u futsalu za mladiće. 
Natjecanje je organizirano u dvije razine: natjecanja skupina i finalno županijsko natjecanje. 
Prijavljene ekipe školskih sportskih društava odigravaju susrete sukladno Sustavu natjecanja 
ŠŠSVŽ 14-15, Rasporedu utakmica i Kalendaru natjecanja šk.god.2014.-2015. 
 
Natjecanja se održavaju u sportskoj dvorani Gospodarske škole Varaždin. 
Voditelj-domaćin natjecanja je Milivoj Kobal, prof. 
Sastanak Natjecateljskog povjerenstva počinje u 08:30 sati. 
Natjecanje počinje u 09:00 sati. 
 

MLADIĆI 

A – 12.11.2014.  B – 13.11.2014. C – 14.11.2014. 
1.Druga gimnazija Vž 1.Gospodarska škola Vž 1.Prva gimnazija Vž 

2.Elektrostrojarska škola Vž 2.Prva privatna gimnazija Vž s p.j. 2.Privatna varaždinska gimnazija Žiger s p.j. 

3.Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Vž 3.Medicinska škola Vž 3.Strojarska i prometna škola Vž 

4.Srednja škola Ludbreg 4.Srednja škola Maruševec s p.j.   

raspored utakmica skupine A: raspored utakmica skupine B: raspored utakmica skupine C: 

1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 3-1 1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 3-1 2-3, 1-2, 3-1 

prvoplasirana ekipa ide u županijsko finale prvoplasirana ekipa ide u županijsko finale prvoplasirana ekipa ide u županijsko finale 

raspored utakmica županijskog finala: 20.01.2014. 

B1-C1, A1-B1, C1-A1 

   

   Identifikacija učenika na finalnim županijskim natjecanjima obavlja se na samom natjecanju 
predočenjem važećih ISKAZNICA izdanih od strane HŠŠS-a ili važećih, ovjerenih i pravilno 
ispunjenih Zahtjeva za izdavanjem iskaznica ne starijih od 30 dana. 
Voditelj-domaćin natjecanja osigurava na natjecanju: svu opremu i rekvizite za sport iz kojeg se 
održava natjecanje, zapisnike, zapisničare, štoperice, semafor, oznake i sve ostalo potrebno za 
održavanje natjecanja.                                         
 
 

Školski športski savez Varaždinske županije 
Graberje 31, Varaždin 
MB: 03359026 
OIB: 35441772395 
IBAN:HR42 2360000-1101743850 
 
mob: 091-4606-033 
e-mail:  sssvz.mail@gmail.com 
 



 
 
Voditelj ekipe ŠSD-a obavezan je prije početka natjecanja priložiti ovjerenu originalnu 
PRIJAVU ZA NATJECANJE voditelju-domaćinu natjecanja, potpisanu i ovjerenu od strane 
odgovorne osobe (ravnatelja) škole i pečatom škole. 
Ekipa/ŠSD koja nema  ispravnu dokumentaciju ne može se natjecati i o tome Natjecateljsko 
povjerenstvo nema ovlasti donijeti drugačiju odluku. 
ŠSD/škola može OTKAZATI NASTUP na natjecanju 7 dana prije natjecanja uz dostavu 
pisanog obrazloženja u elektronskom obliku, potpisanog od strane ravnatelja škole i 
pečatom škole na sssvz.mail@gmail.com. 
 
Ekipa se sastoji od 10 igrača i 1 voditelja. 
Ekipa koja se ne pojavi na natjecanju gubi susrete s rezultatom 0:3 za protivničku ekipu iz 
rasporeda utakmica. 
Ekipa igra s 4 igrača u polju i vratarom (4+1). 
Vrijeme jedne utakmice iznosi 2x15min s odmorom 15 min. 
Svaka ekipa ima pravo unutar jednog poluvremena tražiti 1 time-out. 
U igri se primjenjuje pravilo akumuliranog prekršaja. 
Ako ekipe unutar skupine osvoje isti broj bodova, pobjednika odlučuje: 

1. Međusobni susret 
2. Razlika između danih i primljenih zgoditaka 
3. Više postignutih pogodaka 
4. Ždrijeb 

Natjecanje se odvija sukladno Propisniku DP ŠSD-a RH za šk.god.2014.-2015., 7.1.Futsal. 
 
 
 
Sportski pozdrav! 
 
 
                                                                            Školski športski savez Varaždinske županije 
                                                                                         Ivana Putarek, mag.cin. 
 
 
 
 


