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VREMENIK 

školskih sportskih natjecanja u šk. god. 2015./2016. 

 

ŽUPANIJSKA NATJECANJA: 

Županijska natjecanja u sportovima u školskoj godini 2015./2016. u gimnastici, plivanju i judu moraju 

biti gotova do: 

 Plivanje - do 10. veljače 2016. godine, 

 Judo - do 20. ožujka 2016. godine,  

 Gimnastika - do 20. travnja 2016. godine, 

 

POLUZAVRŠNA NATJECANJA: 

 poluzavršna natjecanja za OŠ i SŠ (futsal, košarka, rukomet, odbojka, stolni tenis, 

badminton, šah, kros) moraju biti gotova najkasnije do 15. travnja 2016. godine (osim 

ATLETIKE koja mora biti gotova do 29. travnja 2016. godine) 

 poluzavršna natjecanja za 5. i 6. razrede moraju biti gotova najkasnije do 25. svibnja 2016. 

godine 

 

ZAVRŠNA NATJECANJA: 

Završnice Državnog prvenstva školskih sportskih društava u školskoj godini 2015./2016. u 

gimnastici, plivanju, judu i atletici održat će se u sljedećim terminima:  

 Plivanje - u terminu između 22. i 29. veljače 2016. godine, 

 Judo - u terminu između 01. i 11. ožujka 2016. godine,  

 Gimnastika - u terminu između 03. i 08. svibnja 2016. godine, 

 Atletika - u terminu između 09. i 13. svibnja 2016. godine,  

 

Završnice Državnog prvenstva školskih sportskih društava u školskoj godini 2015./2016. u futsalu, 

rukometu, košarci, odbojci, krosu, šahu, stolnom tenisu i badmintonu održat će se u sljedećim 

terminima:  

 24., 25. i 26. travnja 2016. godine – natjecanje osnovnih škola (ned, pon, uto), 

 27., 28. i 29. travnja 2016. godine – natjecanje srednjih škola (sri, čet, pet), 
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Državno prvenstvo za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju održati će se u sljedećim 

terminima:  

 01., 02. i 03. svibnja 2016. godine – natjecanje učenika s intelektualnim teškoćama u 

razvoju (ned, pon, uto), 

 

Završnice Državnog prvenstva školskih sportskih društava za učenike 5. i 6. razreda u školskoj 

godini 2015./2016. u  futsalu (m), odbojci (ž), atletici, rukometu i košarci održat će se u sljedećim 

terminima:  

 2., 3. i 4. lipnja 2016. godine 

 

ISF SVJETSKO ŠKOLSKO PRVENSTVO U FUTSALU: 

ISF Svjetsko školsko prvenstvo u futsalu održat će se u Poreču u sljedećem terminu:  

 od 03. do 10. travnja 2016. godine  

 

http://www.skolski-sport.hr/
http://www.facebook.com/hrvatski.skolski.sportski.savez

