
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Varaždin, 17.11.2015. 
 
                                                                            Srednjim školama Varaždinske županije 
                                                                                              n/r ravnatelj(ica) 
                                                                          n/r voditelj(ica) Školskog sportskog društva 
                                                                                           n/r nastavnik(ca) TZK 
 
Predmet: RASPIS NATJECANJA 

− KOŠARKA – SREDNJE ŠKOLE –  SKUPINE 
 
Poštovani, 
Školski sportski savez Varaždinske županije organizira i provodi natjecanja školskih sportskih 
društava srednjih škola u košarci. 
Natjecanja skupina za muške ekipe održat će se sukladno Kalendaru i Sustavu natjecanja 
sezone 2015.-2016., a primjenjuju se posebne odredbe Propisnika DP ŠSD RH za šk.god. 
2015.-2016. (HŠSS, rujan '15.) 7.2.Košarka (posebnosti će biti definirane na sastanku NP-a). 
Natjecanja se održavaju u sportskoj dvorani ARENA Varaždin. 
Provođenje natjecanja: ŠSSVŽ i Zbor košarkaških sudaca Varaždinske županije  
Sastanak Natjecateljskog povjerenstva / Tehnički sastanak počinje u 08:30 sati. 
Predsjednik NP-a: predstavnik ŠSSVŽ-a 
Natjecanje počinje u 09:00 sati. 
 

ŽDRIJEB - KOŠARKA - SŠ -M 

A -01.12.2015.-utorak B-02.12.2015.-srijeda 
1 GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN 1 SŠ LUDBREG 

2 GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDSARSKA  2 SŠ IVANEC 

3 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN 3 SŠ MEDICINSKA 

4 PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN 4 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA  

 
U skupini svaka ekipa odigrava utakmicu sa svakom ekipom: 3-4, 1-2, 3-1, 1-4, 2-3, 4-2. 
Vrijeme trajanja utakmice je 4x6 minuta s odmorom od 2 min nakon I. i III. četvrtine i 
odmorom od 5 min nakon II. četvrtine. 
Učenici igraju s loptom broj 7. Za zagrijavanje ekipe donose svoje lopte. 
U sljedeći krug natjecanja ulaze 2 ekipe, ukoliko se u skupini natjecalo 3, 4 ili 5 ekipa. 
Ekipa se sastoji od najviše 12 natjecatelja i 1 voditelja/mentora.   . 
Na natjecanju ekipa mora imati dresove s brojevima, različite boje od protivničke ekipe.  
 
Sljedeća razina natjecanja bit će finalno županijsko natjecanje (21.01.2016.) gdje će odigrati 
utakmice sustavom križanja a1:b2, a2:b1, poraženi za 3. i 4.mjesto, pobjednici za 1. i 2. 
mjesto, a ekipe će sve informacije dobiti u Raspisu natjecanja. 
Poluzavršno natjecanje DP RH planirano je za 03.03.2016. u Koprivničko-križevačkoj 
županiji. 
 

ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
Šetalište Franje Tuđmana 01, 42000 Varaždin 
OIB: 35441772395 
IBAN: HR422360000-1101743850 
e-mail: sssvz.mail@gmail.com 
mob: 091-4606-033 
web: www.sssvz.hr 
 



 
 
Pravovaljanim dokumentom, kojim se potvrđuje da su prijavljeni učenici u statusu redovitih 
učenika škole i mentor ili voditelj određen od strane ravnatelja, smatra se Prijavni list, 
ovjeren potpisom ravnatelja i pečatom škole. 
Identifikacija učenika vrši se predočenjem važećih Iskaznica HŠSS-a ili važećih, ovjerenih i 
pravilno ispunjenih Zahtjeva za izdavanje iskaznice ne starijih od 90 dana. 
Provjera dokumentacije vrši se na sastanku NP-a prije početka natjecanja. 
Ekipa/ŠSD koja nema  ispravnu dokumentaciju ne može se natjecati i o tome Natjecateljsko 
povjerenstvo nema ovlasti donijeti drugačiju odluku. 
ŠSD/škola koja je inicijalno prijavila nastup može otkazati nastup na natjecanju 5 dana prije 
natjecanja uz dostavu pisanog obrazloženja u elektronskom obliku, potpisanog od strane 
ravnatelja škole i pečatom škole na sssvz.mail@gmail.com. 
 
Napomena: Pozivamo ekipe na poštivanje odredbi Kućnog reda Arene Varaždin i 
podsjećamo da će škola čija ekipa eventualno počini materijalnu štetu u objektu snositi 
financijski trošak nadoknade štete. 
 
 Sportski pozdrav! 
 
                                                                            Školski sportski savez Varaždinske županije 
                                                                                         Ivana Putarek, mag.cin. 
 
 
 
 
 


