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

___________________________________________________________________________
Varaždin, 30.10.2017.
ID-11/10-2017
Osnovnim i Srednjim školama Varaždinske županije
n/r ravnatelj(ica)
n/r voditelj(ica) Školskog sportskog društva

Predmet: Natjecanja Školskih sportskih društava u šk.god.2017.-2018.
Poštovani,
Izvršni odbor Školskog sportskog saveza Varaždinske županije je na sjednici održanoj
30.10.2017.godine donio Kalendar i Sustav školskih sportskih natjecanja u šk.god.2017.2018.
Prema inicijalnim prijavama škola za pojedino natjecanje, pripremljen je sustav natjecanja za
pojedini sport i kategoriju.
Za OSNOVNE ŠKOLE organizirati će se natjecanja iz futsala, rukometa, košarke, odbojke,
atletike, krosa, badmintona, stolnog tenisa, gimnastike i šaha.
Za 5.-6. razrede organizirati će se natjecanja iz futsala, odbojke, košarke, rukometa, atletike i
krosa u obje kategorije. Uvedena su 2 nova natjecanja – odbojka-m i futsal-ž.
Osnovne škole će provesti natjecanja po skupinama kao i do sada za sljedeće sportove:
1. Futsal –m
2. Futsal –ž
3. Rukomet – m
4. Rukomet – ž
5. Odbojka – m
6. Odbojka – ž
7. Košarka – m
8. Košarka – ž
9. Rukomet 5-6r – m
10. Odbojka 5-6r – ž
11. Futsal 5-6r –m
Rok za provođenje navedenih natjecanja skupina od br. 1. – 8. je 22.01.2018.g., rok za
natjecanja pod br. 9. i 10. je 30.04.2018, a rok za natjecanje pod brojem 11. je 15.03.2018.
Navedena natjecanja skupina održavaju škole pripadajuće skupine, sukladno inicijalnim
prijavama, a sve poslove pripreme rasporeda održavanja navedenih natjecanja i domaćinstava
natjecanja određuje Koordinator skupine u dogovoru sa školama pripadajuće skupine.
Koordinator skupine izrađuje Raspored odigravanja natjecanja skupina usklađen sa
zadanim terminima te isto dostavlja u savez putem emaila sssvz.mail@gmail.com do
16.11.2017.god.

Nalogodavac rada Koordinatora skupina je Stručna služba saveza. Stručna služba ima pravo
izmjene zadanih termina o čemu će obavještavati Koordinatore.
Za ostale sportove će se organizirati natjecanja bez prednatjecanja i pravo nastupa imaju sve
inicijalno prijavljene škole.
Na web stranicama saveza se objavljuju inicijalne prijave škola po sportovima i kategorijama.
Na web stranicama saveza se objavljuju mjesečne najave događaja s napomenom da se
termini uslijed specifičnih okolnosti mogu mijenjati.
Na web stranicama saveza se objavljuju Raspisi pojedinih natjecanja, ne šalju se školama.
Obrasci Prijave na natjecanja i Izvještaja s natjecanja objavljuju se na web stranicama saveza.
Dana 23.01.2018.god održati će se sastanak Koordinatora na kojem će se sakupiti i
provjeriti sva potrebna dokumentacija održanih natjecanja skupina te će se utvrditi ispravnost
iste, a što je preduvjet za uključenje plasirane ekipe u pripremu sljedeće razine natjecanja i u
ždrijeb za sljedeću razinu natjecanja.
Pozivam Koordinatore da poštuju zadane rokove i provjere ispravnost dokumentacije kako bi
plasirana ekipa skupine stekla pravo nastupa na sljedećoj razini natjecanja!
Odlukom Izvršnog odbora imenovani su Koordinatori skupina koji za ispravno obavljen
posao ostvaruju pravo na naknadu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skupina I. – Irena Premuž (OŠ Lepoglava)
Skupina II. - Verica Ozmec (OŠ Vidovec)
Skupina III. – Predrag Dobrotić (OŠ Cestica)
Skupina IV. – Tomislav Horvatić (OŠ Novi Marof)
Skupina V. – Ante Sudec (OŠ Jalžabet)
Skupina VI. – Zenil Vugrinec (OŠ Ludbreg)

Za SREDNJE ŠKOLE organizirati će se natjecanja iz: rukometa, košarke, odbojke, futsala,
stolnog tenisa, badmintona, atletike i krosa u ženskoj i muškoj kategoriji.
SREDNJE ŠKOLE će imati prednatjecanja iz sljedećih sportova:
1. Futsal – m
2. Futsal – ž
3. Rukomet –m
Za sve ostale sportove i kategorije biti će organizirano natjecanje za sve inicijalno prijavljene
ekipe. Sve poslove pripreme, organizacije i provedbe natjecanja obavlja savez.
Sva dokumentacija vezana na natjecanja objavljuje se na www.sssvz.hr
Napomena: Kalendar natjecanja predstavlja osnovni plan natjecanja i usklađenost termina
županijskih natjecanja sa Vremenikom natjecanja Hrvatskog školskog sportskog saveza.
ŠSSVŽ u mjesečnim najavama događanja obavijestima i Raspisima pojedinih natjecanja
definira točne i precizne termine pojedinih događanja.
Sportski pozdrav!
Školski sportski savez Varaždinske županije
Ivana Putarek, univ.spec.oec.

