
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
Varaždin, 10.01.2017. 
ID-7/01-2017 
                                                                Osnovnim školama Varaždinske županije 
                                                                                 n/r ravnatelj(ica) 
 
 
Predmet:  RASPIS  - ŠAH – OSNOVNE ŠKOLE – DJEVOJČICE I DJEČACI 
 
                    
Poštovani, 
Školski sportski savez Varaždinske županije organizator je županijskog natjecanja iz šaha za 
ekipe Školskih sportskih društava osnovnih škola u ženskoj i muškoj kategoriji. 
Ekipu čini po četiri natjecatelja i jedna rezerva. U ekipi dječaka mogu biti prijavljene 
djevojčice, a u ekipi djevojčica ne može nastupiti dječak. 
Provoditelj natjecanja: Šahovski savez Varaždinske županije 
Natjecanje će se održati 01.02.2017.god, u srijedu, u Areni Varaždin, 2.kat – 
Konferencijska sala  
Tehnički sastanak: 09.00 sati 
Početak natjecanja: 09.15 sati 
Predsjednik NP-a: predstavnik ŠSSVŽ-a 
Glavni sudac natjecanja : g. Željko Matkun. 
Na natjecanju su važeće odredbe Propisnika Državnog prvenstva školskih sportskih društava 
Republike Hrvatske za školsku godinu 2016.-2017. – 8.9.Šah. 
 
Voditelj ekipe ŠSD-a obavezan je prije početka natjecanja, na Tehničkom sastanku predati 
predstavniku ŠSSVŽ-a originalnu ovjerenu Prijavu na natjecanje – posebno za mušku 
ekipu i posebno za žensku ekipu, potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe škole 
(ravnatelja) i pečatom škole. 
Smatra se da su učenici/e navedeni/e u Prijavi članovi ŠSD-a te da je za njih utvrđena 
zdravstvena sposobnost za natjecanje. 
Identifikacija učenika obavlja se predočenjem valjanih Iskaznica HŠSS ili valjanih Zahtjeva 
za izdavanje Iskaznica HŠSS. 
Ekipa/ŠSD koja nema  ispravnu dokumentaciju ne može se natjecati. 
Škole / ŠSDi koji žele sudjelovati u natjecanjima koje organizira i provodi ŠSSVŽ, obavezni 
su poštivati pravila i odluke ŠSSVŽa. 
Voditelj ekipe ŠSDa odgovoran je za svoje ponašanje te ponašanje svojih članova, prije, za 
vrijeme i nakon natjecanja sve dok ne napuste mjesto održavanja natjecanja. 
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. 
 
Sportski pozdrav! 
                                                                   Školski sportski savez Varaždinske županije 
                                                                                   Ivana Putarek, mag.cin. 
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