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Varaždin, 08.01.2015. 
                                                 
                                                                     Osnovnim školama Varaždinske županije 
                                                                      Srednjim školama Varaždinske županije 
                                                                                         n/r voditelj ŠSD-a 
 
Predmet: RASPIS -  PLIVANJE  

− ŽUPANIJSKO NATJECANJE ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA 
 

 
Poštovani, 
Školski športski savez Varaždinske organizator je ekipnog županijskog natjecanja školskih 
sportskih društava osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije iz plivanja u ženskoj i 
muškoj kategoriji, u školskoj godini 2014.-2015. 
 
Datum: 19.01.2015.- ponedjeljak 
Mjesto: Varaždinski gradski bazeni 
Sastanak NP: 08:30 (na bazenu kod zapisničkog stola) 
Odlazak na tribine: 08:45 
Rasplivavanje: 09:00 
Početak natjecanja: 09:30 
Prijave: na mail pkbarok@gmail.com, zaključno 16.01.2015.  
 
Naknadne promjene: na sastanku NP-a moguće su promjene ukoliko je došlo do bolesti 
natjecatelja.  
Presvlačenje: na dijelu tribina za natjecatelje, a mogu se koristiti i pojedinačne garderobe 
 
Ekipu čini najviše 8 natjecatelja i 1 rezervni.  
Svaka  ekipa u svakoj disciplini prijavljuje 2 natjecatelja, a boduju se oba rezultata.  
Svaki natjecatelj može nastupati u 1 disciplini i štafeti. 
Raspored disciplina: 50 m leptir (plivači/plivačice),  
                                    50 m leđno (plivači/plivačice) 
   50 m prsno (plivači/plivačice),  
                                    50 m slobodno (plivači/plivačice) 
   4x50 m slobodno (plivači/plivačice),  
                                    4x50 m mješovito (plivači/plivačice) 
 
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. 

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 
 



 
 
 
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. 
 
Pobjednik županijskog natjecanja u kategoriji osnovnih škola predstavljat će Varaždinsku 
županiju na  Završnom natjecanju Državnog prvenstva RH. 
Na natjecanju su pravovaljane odredbe Sustava natjecanja ŠŠSVŽ 2014.-2015. i Propisnik DP 
RH 2014.-2015. 
Za sve informacije možete kontaktirati broj 091/ 130 0 047, ili email pkbarok@gmail.com 
 
 
Sportski pozdrav!               
 
 
 
                                                                         Školski športski savez Varaždinske županije 
                                                                                           Ivana Putarek, prof. 
 

                                                                                                                                                                                        


