
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Varaždin, 22.04.2016. 
 
                                                                            Osnovnim školama Varaždinske županije 
                                                                                              n/r ravnatelj(ica) 
                                                                          n/r voditelj(ica) Školskog sportskog društva 
                                                                                           n/r nastavnik(ca) TZK 
 
Predmet: RASPIS NATJECANJA 

− RUKOMET – DJEČACI - 5. i 6.razred -FINALE 
 
Poštovani, 
Školski sportski savez Varaždinske županije organizira i provodi finalno županijsko natjecanje 
muških ekipa školskih sportskih društava 5. i 6. razreda OSNOVNIH škola u RUKOMETU. 
Natjecanje će se održati sukladno Kalendaru i Sustavu natjecanja sezone 2015.-2016., a 
primjenjuju se posebne odredbe Propisnika DP ŠSD RH za 5.i6.razrede šk.god. 2015.-2016. 
(HŠSS, 09/2015.) 7.3.Rukomet (posebnosti će biti definirane na sastanku NP-a). 
Provođenje natjecanja: ŠSSVŽ i Udruga rukometnih sudaca Varaždinske županije. 
 
Datum: 02.05.2016.god. (ponedjeljak) 
Mjesto: Arena Varaždin 
Sastanak Natjecateljskog povjerenstva počinje u 08:00 sati 
Natjecanje počinje u 08:30 sati 
Predsjednik NP-a: predstavnik ŠSSVŽ-a 
Ždrijeb: 
A1-OŠ Novi Marof,    A2-OŠ Vidovec,  A3-OŠ Ivanec 
B1-OŠ IV.Varaždin,    B2-OŠ Ludbreg,  B3-OŠ II.Varaždin 
 

Br. vrijeme šifra Ekipa 1 Ekipa 2 rezultat 
1. 8.30 A-2-3 OŠ Vidovec OŠ Ivanec  
2. 9.00 B-2-3 OŠ Ludbreg OŠ II.Varaždin  
3. 9.30 A-1-2 OŠ Novi Marof OŠ Vidovec  
4. 10.00 B-1-2 OŠ IV.Varaždin OŠ Ludbreg  
5. 10.30 A-3-1 OŠ Ivanec OŠ Novi Marof  
6. 11.00 B-3-1 OŠ II.Varaždin OŠ IV.Varaždin  
7. 11.30 Prvopl.A-drugopl.B    
8. 12.15 Drugopl.A-prvopl.B    
9. 13.00 Za 3.mj.    

10. 13.45 Za 1.mj.    
 
Za zagrijavanje ekipe donose svoje lopte. 
Ekipa se sastoji od najviše 14 natjecatelja i jednog mentora/voditelja.  
Utakmica može početi ako svaka ekipa ima u polju po šest natjecatelja i vratara.   
U natjecanju osnovnih škola dječaci igraju s loptom broj „1“.   
 

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 
 



 
U slučaju da ekipe imaju jednak broj bodova (pobjeda-2, nerješeno-1, poraz-0) unutar skupine 
(utakmice 1.-3.) redoslijed se određuje temeljem sljedećih kriterija: 1.međusobni susret, 2.gol 
razlika, 3.tko je dao više golova. 
 
Prvoplasirana ekipa osvaja pravo sudjelovanja na Poluzavršnom natjecanju Državnog 
prvenstva Republike Hrvatske planirano za 12.05.2016.god. u Bjelovarsko bilogorskoj 
županiji. 
 
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. 
 
Školski sportski savez Varaždinske županije NE OSIGURAVA prehranu za sudionike natjecanja. 
 
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. 
 
 
 
 
 


