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Temeljem članka 34. Statuta Školskog sportskog saveza Varaždinske županije Izvršni odbor 
Školskog sportskog saveza Varaždinske županije ( u daljem tekstu: IO) na sjednici održanoj 

22.02.2017.god. donosi 
 

                                     
IZMJENE I DOPUNE SUSTAVA NATJECANJA  2016.-2017. 

PROČIŠĆENI TEKST 
 

ZA PRVENSTVA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA OSNOVNIH ŠKOLA, SREDNJIH ŠKOLA I  
5.ih I 6.ih RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 

ZA ŠKOLSKU GODINU 2016.-2017. 
 

 
                                                  I.  SPORTOVI 

1. ŠSSVŽ će organizirati školska sportska natjecanja za zainteresirana Školska sportska društva 
(u daljem tekstu: ŠSD) osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije i predstavnike 
Školskog sportskog saveza Grada Varaždina (u daljem tekstu: ŠSSGVŽ) iz svih sportova iz 
Propisnika DP RH HŠSS-a 2016.-2017. (u daljem tekstu: Propisnik) po pravilima ovog 
Sustava natjecanja, ukoliko za sport i kategorije predviđene Propisnikom postoji interes 
minimalno 2  škole (ŠSSGVŽ ima pravo jednog predstavnika).  

2. Natjecanje iz sportova: kros, atletika, šah, gimnastika, plivanje, stolni tenis, badminton i judo 
organizira se kao županijsko finalno natjecanje, pravo nastupa imaju sve prijavljene škole 
članice ŠSSVŽa i članice ŠSSGVŽ. 
2.a. Ukoliko se natjecanje iz pojedinog sporta odvija  u više kategorija  isti dan, učenici jedne 
škole imaju pravo nastupa samo za jednu ekipu. 

3. Natjecanja iz sportova: futsal, rukomet, odbojka i košarka za osnovne škole se organizira u 
prvoj fazi kao natjecanje skupine, a u sljedećoj fazi županijsko finalno natjecanje. 
3.a. Natjecanja za 5. i 6. razrede osnovnih škola organiziraju se u prvoj fazi kao natjecanje 
skupine  samo za futsal, a za ostaale propisane loptačke sportove organizirati će se 
županijska finalna natjecanja. 

4. Natjecanja iz sportova van službenih sportova iz Propisnika ŠSSVŽ neće organizirati. 
5. Za sportove za koje nema minimalnog interesa iz t.1.ovog Sustava natjecanja, natjecanje 

može provesti i financirati zainteresirani klub ili savez o vlastitom trošku uz obavezu 
prihvata svih zaprimljenih prijava i po uputama ŠSSVŽ-a. ŠSSVŽ će u tom slučaju priznati 
rezultate natjecanja i ŠSD pobjednik će imati pravo natjecati se u sljedećem rangu natjecanja 
DPRH. 
 

II. TERMINI NATJECANJA 
6. Termini održavanja natjecanja definirani su Kalendarom natjecanja ŠSSVŽ za sezonu 16./17. 
7. ŠSSVŽ zadržava pravo izmjene Kalendara natjecanja. 

 
III. PRIJAVE  NA NATJECANJA 

8. Škole / ŠSD-i se inicijalno prijavljuju na natjecanja u organizaciji ŠSSVŽ-a predajom 
ovjerenog i ispunjenog obrasca inicijalne prijave, osobno ili  poštom na adresu saveza: Arena 
Varaždin, Šetalište F. Tuđmana 01, Varaždin. 

9. Obrazac inicijalnih prijava potpisuje i ovjerava odgovorna osoba škole i voditelj ŠSD-a. 
10. Rok za inicijalnu prijavu škola na natjecanja određuje Izvršni odbor ŠSSVŽ. 
11. Škola / ŠSD koji u zadanom roku ne dostavi pravilno ispunjen i ovjeren original obrasca 

inicijalne prijave neće imati pravo nastupa na natjecanjima. 
12. Voditelj ekipe ŠSD-a obavezan je prije početka natjecanja priložiti ovjerenu originalnu 

Prijavu za natjecanje, potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe (ravnatelja) škole i 
pečatom škole. 

13. Smatra se da su učenici/e navedeni/e u Prijavi za natjecanje članovi ŠSD-a te da je za iste   
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utvrđena  zdravstvena sposobnost sukladno čl.6., čl.7. i čl.14. Pravilnika o načinu    
osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (NN13/2014). 

14. Na natjecanjima ŠSD nema pravo prijave 50% više djece od posebnih odredbi po sportu.  
 

 
 

                                        IV.  ODJAVA S NATJECANJA 
15. Škola / ŠSD otkazuje dolazak na natjecanje na način da odjava bude poslana elektronskim 

putem sa službene elektronske pošte škole na elektronsku poštu saveza, minimalno 5 dana 
prije natjecanja. 

16. ŠSD / škola koja ne poštuje odredbe t.15.ovog Sustava natjecanja može biti sankcionirana 
naknadno, odlukom IO na prvoj sljedećoj sjednici IO, na koju predmetni ŠSD / škola nema 
pravo žalbe.  

 
                               V.   IDENTIFIKACIJA NATJECATELJA 

17. Identifikacija učenika i voditelja na svim natjecanjima obavlja se Iskaznicama HŠSS ili na 
drugi način propisan valjanim Propisnikom HŠSSa. 
 

VI. ORGANIZACIJA NATJECANJA 
18. Sve poslove pripreme, organizacije i provođenja natjecanja rukovodi i koordinira Stručna 

služba ŠSSVŽ-a koja je ujedno i nalogodavac za sve poslove pripreme, organizacije i 
provođenje natjecanja. 

19. Stručna služba imenuje predstavnika ŠSSVŽ za natjecanja. Predstavnik ŠSSVŽ ima pravo na 
natjecanju dati posebne upute. 

20. Na natjecanjima se na određeni način primjenjuju odredbe važećeg Propisnika HŠSSa i 
Disciplinskog pravilnika HŠSSa,  uzimajući u  obzir važeće odluke ŠSSVŽ-a. 

21. Osnovne škole su podijeljene su u 6 skupina: 
 
 
 SKUPINA I. SKUPINA II. SKUPINA III. SKUPINA IV. SKUPINA V. SKUPINA VI. 

1. OŠ BEDNJA OŠ VIDOVEC OŠ VINICA OŠ NOVI MAROF OŠ ŠEMOVEC OŠ LUDBREG 

2.  OŠ VIŠNJICA OŠ SVETI ILIJA OŠ PETRIJANEC OŠ VISOKO OŠ TRNOVEC OŠ SVETI ĐURĐ 

3. OŠ KAMENICA OŠ BELETINEC OŠ CESTICA OŠ BISAG OŠ JALŽABET OŠ VEL. BUKOVEC 

4. OŠ LEPOGLAVA OŠ TUŽNO OŠ SRAČINEC OŠ PODRUTE OŠ KNEGINEC 

G. 

OŠ MARTIJANEC 

5. OŠ IVANEC   OŠ BREZ. HUM   

6. OŠ KLENOVNIK   OŠ VŽ TOPLICE   

7. OŠ VOĆA   OŠ SVIBOVEC   

8. OŠ MARUŠEVEC   OŠ LJUBEŠČICA   

9. OŠ RADOVAN      

 
           21.a. Skupine osnovnih škola za natjecanja 5.ih i 6.ih razreda osnovnih škola primjenjuju se      
           samo za futsal. 

22. Koordinatori skupina su: Skupina I. – Irena Premuž, prof., Skupina II.-Verica Ozmec, prof., 
Skupina III. Predrag Dobrotić, prof.-Futsal-5-6r-m, Skupina IV-.Tomislav Horvatić, prof., 
Skupina V.-Ante Sudec, prof. i Skupina VI.-Zenil Vugrinec. 

23. Skupine osnovnih škola pod vodstvom Koordinatora skupine organiziraju, i provode 
natjecanja po skupinama iz: futsala, rukometa, odbojke i košarke u kategorijama sukladno 
Propisniku – određuju domaćina, termin, zaprimaju i provjeravaju dokumentaciju, vrše 
ždrijeb, osiguravaju suđenje, dostavljaju Izvještaj s natjecanja i original Prijave na natjecanje 
i zapisnike u ŠSSVŽ po uputi ŠSSVŽ-a. 

24. Komisiju za ždrijeb za osnovne škole čine Koordinatori skupina. 
24.a. Komisiju za ždrijeb natjecanja 5.ih i 6.ih razreda osnovnih škola imenuje IO ŠSSVŽ. 



4 
 

25. Komisiju za ždrijeb za srednje škole imenuje IO ŠSSVŽ. 
26. ŠSSVŽ za srednje škole može organizirati prednatjecanja, uzimajući u obzir brojnost prijava. 
27. Primjenjuje se kup sustav natjecanja, a tamo gdje nije moguće provesti kup sustav, formirat 
će se skupina i odigrati po sustavu berger ili drugi tom sportu primjeren sustav natjecanja, 
sukladno Propisniku HŠSSa. 

28. Ne primjenjuje se sustav igre križ, već drugoplasirani igraju za 3.mjesto, a prvoplasirani 
igraju za 1.mjesto. 

29. Kod ždrijeba se neće uzimati u obzir prošlogodišnji nositelji. 
30. Za županijska finalna natjecanja u loptačkim sportovima bit će organiziran javni ždrijeb 

vođen od strane Komisije za ždrijeb. 
31. Na natjecanjima za koja ŠSSVŽ nije napravio ždrijeb unaprijed, isto će učiniti voditelj-

domaćin natjecanja / predstavnik ŠSSVŽ, prije natjecanja, nakon provjere dokumentacije. 
32. Svaka skupina u dalji rang natjecanja daje jednog predstavnika - pobjednika skupine ukoliko 

je bilo 1-6 ekipa, odnosno 2 ukoliko je na natjecanju bilo 6 i više ekipa. 
33. Voditelj-domaćin natjecanja skupine / predstavnik ŠSSVŽ-a, prije početka natjecanja vrši 

provjeru dokumentacije (obrazac Prijave na natjecanje i Iskaznice HŠSS). 
34. Ekipa/ŠSD koja nije predala ispravnu dokumentaciju ne može se natjecati i o tome voditelji 

ekipa na natjecanju niti voditelj-domaćin nemaju ovlasti donijeti drugačiju odluku. 
35. Ukoliko voditelj ekipe ŠSD želi uložiti prigovor na natjecanju to će učiniti na način da 

voditelju-domaćinu na natjecanju skupine ili predstavniku ŠSSVŽ preda pisani prigovor u 
roku 15minuta od situacije na koju/i se ulaže prigovor. Natjecanje se u slučaju pisanog 
prigovora ne prekida, natjecanje se nastavlja. Voditelj-domaćin / predstavnik ŠSSVŽ daju 
odgovor, odnosno donose odluku na primjedbu. Ukoliko odgovor ne zadovoljava, podnositelj 
pisanog prigovora može se na tu odluku žaliti u pisanom obliku IO ŠSSVŽ (adresa ureda 
ŠSSVŽ) koji će u drugom stupnju donijeti konačnu odluku, bez daljeg prava žalbe. 

36. ŠSD / škola koja se plasira na Poluzavršno natjecanje DP RH, a kojem je ŠSSVŽ domaćin-
provoditelj-organizator, obavezna je surađivati s ŠSSVŽ-om u organizaciji i provedbi 
natjecanja, osigurati učenika-novinara za projekt IPL i sudjelovati u protokolu otvaranja 
natjecanja. 

 
VII. KOORINATORI 

37. Koordinatore skupina imenuje i razrješuje IO ŠSSVŽ.  
38. Rukovoditelj i nalogodavac rada Koordinatora skupina je Stručna služba ŠSSVŽ. 
39. Koordinatori imaju pravo na naknadu, a odluku o načinu i visini iste donosi IO. 
40. Koordinator skupine izrađuje Raspored natjecanja skupine, usklađen s odredbama ŠSSVŽ. 
41. Koordinatori skupina izrađuju Izvještaj s natjecanja skupine, usklađen s odredbama ŠSSVŽ. 
42. Koordinatori skupina prikupljaju dokumentaciju svih natjecanja skupine i osobno predaju u 

ŠSSVŽ prema uputi ŠSSVŽ. 
43. Skupina neće imati predstavnika na sljedećoj razini natjecanja ukoliko Koordinator ne preda 

kompletnu i ispravnu dokumentaciju u zadanom roku. 
44. Sastanak Koordinatora saziva ŠSSVŽ, a na sastanku Koordinatori skupina osobno predaju u 

originalu dokumentaciju:  izrađene Izvještaje s natjecanja, Zapisnike s natjecanja i originale 
Prijave na natjecanja.  

 
VIII. DOMAĆINSTVA NATJECANJA 

45. Škola / ŠSD koja želi sudjelovati na natjecanjima u organizaciji ŠSSVŽ-a, suglasna je da, 
ukoliko tako ŠSSVŽ odluči, bude domaćin natjecanja i obavi poslove pripreme i organizacije 
natjecanja prema uputi ŠSSVŽ-a. 

46. Domaćin/škola/voditelj natjecanja osiguravaju za natjecanje: svu opremu i rekvizite za sport 
iz kojeg se održava natjecanje: zapisnike, zapisničare, štoperice, semafor, oznake, suce-samo 
za natjecanja skupina osnovnih škola i sve ostalo potrebno za održavanje pojedinog 
natjecanja. 

47. Voditelj-domaćin natjecanja skupine osnovnih škola dostavlja Koordinatoru skupine original 
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dokumentaciju: Zapisnike i original Prijave na natjecanje. 
48. Voditelj-domaćin natjecanja odmah po natjecanju dostavlja u ŠSSVŽ podatke o rezultatu 

natjecanja. 
 

IX. SUĐENJE 
49. ŠSSVŽ za sva finalna natjecanja te natjecanja skupina srednjih škola osigurava suce. 
50. Suce ŠSSVŽ osigurava u suradnji sa sudačkim organizacijama, a kada to nije moguće, savez 

suđenje natjecanja ugovara s fizičkom/pravnom osobom na zakonski utvrđen način. 
 
 

X. DOKUMENTACIJA 
51. Obrasci potrebni u organizaciji, pripremi i provođenju natjecanja objavljuju se na službenom 

glasilu ŠSSVŽ, www.sssvz.hr. 
52. ŠSSVŽ šalje školama /ŠSD-ima Raspis za natjecanje 7 dana prije natjecanja, na email škole 

/ŠSD-a. 
53. ŠSSVŽ objavljuje Raspise za natjecanja na www.sssvz.hr. 
54. ŠSSVŽ šalje obavijesti i ostalu potrebnu dokumentaciju vezanu za natjecanja na email škole / 

ŠSD-a i objavljuje na www.sssvz.hr.  
55. Izvještaje s natjecanja ŠSSVŽ objavljuje na www.sssvz.hr. 

 
XI. NAGRADE 

56. ŠSSVŽ osigurava nagrade za finalna županijska natjecanja – medalje za prve tri plasirane 
ekipe i diplome za prve tri plasirane ekipe. 

57. ŠSSVŽ osigurava nagrade za natjecanja PDP i DP RH sukladno odukama Koordinacije. 
 

XII. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
58. Na natjecanju može sudjelovati učenik za kojeg je utvrđena opća zdravstvena sposobnost. 
59. Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost učenika za sudjelovanje na natjecanjima ŠSD-a 

utvrđuje nadležni liječnik, specijalist školske medicine odnosno izabrani liječnik specijalist 
pedijatar ili izabrani liječnik specijalist opće i/ili obiteljske medicine. 

60. Odgovorna osoba škole svojim potpisom i ovjerom obrasca Prijave na natjecanje potvrđuje 
da su djeca navedena u Prijavi zdravstveno pregledana i da je za njih utvrđena zdravstvena 
sposobnost za natjecanje. 

61. Savez utvrđuje protokol osiguranja zdravstvene zaštite na natjecanju na način da je na 
svakom županijskom finalnom natjecanju prisutna osoba ovlaštena za zdravstveno 
zbrinjavanje unesrećenika (liječnik ili medicinska sestra ili fizioterapeut ili HMP).  

62. ŠSSVŽ ugovara prisutnost na polufinalnom i finalnom županijskom natjecanju ovlaštene 
osobe za zdravstveno zbrinjavanje unesrećenika.  

 
XIII. OSTALO 

63. Škole / ŠSDi koji žele sudjelovati u natjecanjima koja organizira i provodi ŠSSVŽ, obavezni 
su poštivati pravila i odluke ŠSSVŽ-a. 

64. Voditelj ekipe ŠSD-a odgovoran je za svoje ponašanje te ponašanje svojih članova prije, za 
vrijeme i nakon natjecanja. 

65. Ukoliko ŠSD / škola / ekipa / voditelj na natjecanju ne poštuju pravila i odluke ŠSSVŽ-a, 
upute predstavnika ŠSSVŽ-a ili na bilo koji način remete održavanje natjecanja, isti/a može 
biti sankcioniran/a trenutnom diskvalifikacijom  od strane predstavnika ŠSSVŽ-a i 
zahtjevom da se udalji/e s natjecanja. Ekipa / škola nema pravo nastupa bez voditelja. O 
događaju predstavnik ŠSSVŽ sastavlja Zapisnik i predaje Izvršnom odboru ŠSSVŽ. IO 
ŠSSVŽ može naknadno izreći dodatnu disciplinsku mjeru. 

66. ŠSSVŽ ne osigurava prijevoz na natjecanja niti naknade/dnevnice za voditelje ekipa/ŠSDa. 
67. Ekipe ŠSD-a na natjecanje sa sobom donose sportsku opremu kako bi se mogli natjecati. 
68. Ekipe donose sa sobom lopte za zagrijavanje i jednu loptu za odigravanje utakmice. 
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69. Ekipe donose sa sobom rekete za badminton i stolni tenis  i loptice za zagrijavanje. 
70. Škole / ŠSD-i koji sudjeluju na natjecanju u  organizaciji ŠSSVŽ-a odgovaraju za svu 

počinjenu materijalnu štetu u objektu u kojem se provodi natjecanje. 
71. ŠSSVŽ se ograđuje od bilo kakve odgovornosti prije, za vrijeme i nakon natjecanja, za sve  

sudionike natjecanja. 
72. Sve materijale koji nastaju kao rezultat provođenja aktivnosti ŠSSVŽ-a, a uključuju 

informacije i fotografije učenika vezanih uz tu aktivnost, ŠSSVŽ će u promotivne svrhe 
koristiti neograničeno i bez naknade. 

73. ŠSSVŽ će za potrebe sastavljanja službenih izvještaja koristiti samo informacije iz službene 
dokumentacije SŠSVŽ-a. 

74. Sve eventualne situacije koje nisu ovdje navedene, a u tijeku natjecanja se mogu pojaviti, 
riješit će Stručna služba ŠSSVŽ ili IO ŠSSVŽ.  

75. IO ŠSSVŽ ima pravo izmjene i dopune Sustava natjecanja 2016.-2017. sukladno potrebama, 
a o tome će škole/ ŠSD-i biti informirani i obaviješteni elektronskim putem i objavama na 
www.sssvz.hr.  

76. Školski sportski savez grada Varaždina nije skupina županijskog saveza već savez i 
samostalno organizira i provodi svoje djelatnosti te vodi svoju dokumentaciju. 
76.a. ŠSSGVŽ za loptačka natjecanja 5ih i 6.ih razreda osnovnih škola na županijsko finale 
daje 1 ili 2 ekipe, sukladno t.32.ovog Sustava natjecanja. 

77. Na rad ŠSD-a primjenjuju se odredbe Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i 
načinu rada školski sportskih društava (NN13/2014). 

78. Pravo tumačenja ovog Sustava natjecanja ima Izvršni odbor ŠSSVŽ.  
79. Izmjene i dopune Sustava natjecanja ŠSSVŽ 2016.-2017. od dana 22.02.2017.g. stupaju na 

snagu danom donošenja od strane Izvršnog odbora ŠŠSVŽ. 
80. Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Sustava natjecanja, prestaje važiti Sustav natjecanja 

2016.-2017. od listopada 2016.g. 
 
                                        

 
                                                                                          Predsjednica: 
                                                                              Josipa Polančec Štimec, mag.cin. 
                                                      


