
                        www.sssvz.hr 
 
Varaždin, 14.01.2015. 
 
                                                                   Osnovnim školama Varaždinske županije 
                                                                                   n/r nastavnika TZK 
 
Predmet: RASPIS 

-  FUTSAL – OSNOVNE ŠKOLE – DJEČACI -FINALE 
 
Poštovani, 
Školski športski savez Varaždinske županije organizator je i provoditelj finalnog županijskog 
natjecanja u futsalu za školska sportska društva osnovnih škola, u kategoriji  dječaka. 
 
Datum: 21.01.2015.god.- srijeda  
Mjesto: Osnovna škola Novi Marof   
Voditelj-domaćin natjecanja: Tomislav Horvatić, prof.                                
Sastanak NP: 09:00 sati                                                               
Početak natjecanja: 09:15 sati  
 
Plasirane ekipe ŠSD (10):  
OŠ Kamenica, OŠ Maruševec, OŠ Sveti Ilija, OŠ Sračinec, OŠ Novi Marof, OŠ Bisag, OŠ Kneginec Gornji, 
OŠ Ludbreg, OŠ VII.Varaždin, OŠ V.Varaždin.  

 
Ekipa se sastoji od najviše 10 igrača i 1 voditelja-trenera. 
Na natjecanju ekipa ŠSD-a mora imati potrebnu sportsku opremu, dresove s brojevima. 
Igra se s 4 igrača u polju i vratarom (4+1). Vrijeme jedne utakmice iznosi 2x15min s odmorom od 5 min. 
Na natjecanju su pravovaljane odredbe Sustava natjecanja ŠŠSVŽ 2014.-2015. i Propisnik DP RH 2014.-
2015.  
Identifikacija učenika 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 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 pobjednik predstavljat će Varaždinsku županiju na Poluzavršnom natjecanju DP RH skupine Sjever 
koje se održava 05.03.2015.god. u Virovitičko-podravskoj županiji. 
 
Sportski pozdrav!                                                   
                                                                               Školski športski savez Varaždinske županije      
                                                                                        
                                                                                          Ivana Putarek, prof. 
                                   

Školski športski savez Varaždinske županije 
Graberje 31, Varaždin 
MB: 03359026 
OIB: 35441772395 
IBAN: HR422360000-1101743850 
 
mob: 091-4606-033 
e-mail:  sssvz.mail@gmail.com 
 


