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Varaždin, 27.02.2017. 
ID-11/02-2017 
 
                                                                   Osnovnim  školama Varaždinske županije 
                                                                                        n/r ravnatelj(ica) 
                                                                   n/r voditelj(ica) Školskog sportskog društva 
                                                                       Koordinatorima skupina 5-6r - Futsal 
 
 
 
Predmet: Natjecanja Školskih sportskih društava 5.ih  i 6.ih razreda u šk.god.2016.-2017. 
 
Poštovani, 
 
Školski sportski savez Varaždinske županije organizirati će  u sezoni 2016.-2017. natjecanja 
5.ih i 6.ih razreda osnovnih škola u sljedećim sportovima i kategorijama te planiranim 
terminima*: 

1. Rukomet-ž: 10.05.2017. 
2. Rukomet-m: Polufinale I.: 08.05.2017., Polufinale II.:09.05.2017., finale: 12.05.2017. 
3. Futsal-m: skupine do 25.04.2017., finale: 04.05.2017. 
4. Odbojka-ž: Polufinale I.:03.04.2017., Polufinale II.:04.04.2017., Finale: 07.04.2017. 
5. Košrka-ž: 10.04.2017. 
6. Košarka-m: 11.04.017. 
7. Atletika-ž: 25.04.2017. 
8. Atletika-m: 25.04.2017. 
9. Kros-ž: 02.05.2017. 
10. Kros-m: 02.05.2017. 

 
*ŠSSVŽ zadržava pravo izmjene planiranih termina, a valjani termini bit će dostavljani 
školama u Raspisu natjecanja. 
 
Za natjecanja 5.ih i 6.ih razreda važeće su odredbe Izmjena i dopuna Sustava natjecanja 
Školskog sportskog saveza Varaždinske županije za šk.god.2016.-2017. koje je donio Izvršni 
odbor Školskog sportskog saveza Varaždinske županije na sjednici održanoj 
22.02.2017.godine, na određen način Propisnik natjecanja HŠSSa za 5. i 6. razrede i vezane 
odluke Izvršnog odbora Školskog sportskog saveza Varaždinske županije. 
 
Izvršni odbor ŠSSVŽ-a je imenovao Koordinatore skupina za natjecanje iz Futsala-m-5-6r: 

I. Skupina: Irena Premuž 
II. Skupina: Verica Ozmec 
III. Skupina: Predrag Dobrotić 
IV. Skupina: Tomislav Horvatić 
V. Skupina: Ante Sudec 
VI. Skupina: Zenil Vugrinec 

  
 
 

 
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 

 



 
 
Natjecanja po skupinama provest će se samo iz Futsala za dječake.  
Koordinatori skupina dostaviti će u ŠSSVŽ  do 15.03.2017.g. termin odigravanja futsala u 
skupini te će provesti sve ostale poslove Koordinatora sukladno odredbama važećeg Sustava 
natjecanja ŠSSVŽ (veljača 2017.). 
Rok za provedbu natjecanja skupina iz Futsala je 25.04.2017.g.   
Koordinatori skupina do tog su dana obavezni osobno donijeti u ŠSSVŽ dokumentaciju 
natjecanja skupine iz futsala  - original prijave, izvještaj i zapisnike (ne šalje se poštom). 
Komisija za žrijeb za futsal 5.ih i 6.ih razreda dana 26.04.2017.g. održat će sastanak na kojem 
će provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije koordinatora i na temelju ispravne 
dokumentacije će napraviti ždrijeb za finalno županijsko natjecanje iz futsala. 
Komisiju za ždrijeb ne čine koordinatori već ju imenuje IO ŠSSVŽ. 
 
Ždrijeb za natjecanja 5.ih i 6.ih razreda (osim za futsal) održati će se 21.03.2017.g., a izvršiti 
će ga Komisija za ždrijeb na temelju podataka iz inicijalnih  prijava škola. 
 
Pozivamo škole na poštivanje odredbi Školskog sportskog saveza Varaždinske županije, 
a ukoliko se ukaže potreba da nam se obrate kako bismo na vrijeme i partnerski 
djelovali u realizaciji planiranog. 
 
Napomena:  
Koordinatori skupina i nastavnici TZK u školama nemaju ovlasti donositi odluke koje bi za 
ishod imale nepoštivanje odredbi i naloga ŠSSVŽ. 
 
Za sva ostala natjecanja škole će biti obaviještene putem Raspisa natjecanja. 
Rezultate natjecanja, obavijesti i ostale objave možete pratiti na službenom glasilu ŠSSVŽ-a 
www.sssvz.hr. 
 
 
 
U prilogu šaljemo dokumentaciju: 
1.Izmjene i dopune Sustava natjecanja ŠSSVŽ 2016.-2017. (veljača 2017) 
3.Propisnike natjecanja 5.ih i 6.ih razreda HŠSS 2016.-2017. 
4.Obrazac Prijave za natjecanje 2016.-2017. 
5.Obrazac Izvještaja s natjecanja skupine 2016.-2017. 
 
Sportski pozdrav!    
                                                    
                                                                   Školski sportski savez Varaždinske županije 
                                                                              Josipa Polančec Štimec, mag.cin. 

 

 

 

 

 


