Školski sportski savez Varaždinske županije
Arena Varaždin, Šetalište F. Tuđmana 01,
Varaždin
MB: 03359026
OIB: 35441772395
IBAN:HR42 2360000-1101743850
mob: 091-4606-033
e-mail: sssvz.mail@gmail.com

Temeljem članka 34. Statuta Školskog sportskog saveza Varaždinske županije, Izvršni odbor
Školskog sportskog saveza Varaždinske županije na sjednici održanoj 30.10.2017.godine donosi

KALENDAR NATJECANJA 2017.-2018.
Sukladno Vremeniku školskih sportskih natjecanja Hrvatskog školskog sportskog saveza u
šk.god. 2017.-2018., natjecanja se planiraju:
ŽUPANIJSKA NATJECANJA:
Županijska natjecanja u sportovima u školskoj godini 2017./2018. u gimnastici, plivanju, atletici,
krosu i judu moraju biti gotova do:
• Judo - do 25. siječnja 2018. godine,
• Plivanje - do 10. veljače 2018. godine,
• Gimnastika - do 02. ožujka 2018. godine,
• Atletika - do 04. svibnja 2018. godine,
• Kros - do _________ 2018. godine, (naknadno će se definirati)
POLUZAVRŠNA NATJECANJA:
• poluzavršna natjecanja za OŠ i SŠ (futsal, košarka, rukomet, odbojka, stolni tenis, badminton,
šah,) moraju biti gotova najkasnije do 13. travnja 2018. godine
• poluzavršna natjecanja za 5. i 6. razrede moraju biti gotova najkasnije do 25. svibnja 2018.
godine
ZAVRŠNA NATJECANJA:
Završnice Državnog prvenstva školskih sportskih društava u školskoj godini 2017./2018. u
gimnastici, plivanju, judu, atletici i krosu održat će se u sljedećim terminima:
• Judo - između 29. siječnja i 09. veljače 2018. godine u Vinkovcima.
• Plivanje - između 26. veljače i 09. ožujka 2018. godine u Vukovaru.
• Gimnastika - između 19. ožujka i 28. ožujka 2018. godine u Rijeci.
• Atletika - između 07. svibnja i 18. svibnja 2018. godine u Splitu.
• Kros - između _______________ 2018. godine u __________ (naknadno će se odrediti)
Završnice Državnog prvenstva školskih sportskih društava u školskoj godini 2017./2018. u
futsalu, rukometu, košarci, odbojci, šahu, stolnom tenisu i badmintonu održat će se u Poreču u
sljedećim terminima:
• 22., 23. i 24. travnja 2018. godine – natjecanje osnovnih škola (ned, pon, uto),
• 25., 26. i 27. travnja 2018. godine – natjecanje srednjih škola (sri, čet, pet),
Državno prvenstvo za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju održati će se u Poreču u
sljedećim terminima:
• 19., 20. i 21. travnja 2018. godine – natjecanje učenika s intelektualnim teškoćama u razvoju
(čet, pet, sub),

Završnice Državnog prvenstva školskih sportskih društava za učenike 5. i 6. razreda u školskoj
godini 2017./2018. održat će se u Vinkovcima u sljedećim terminima:
• 07., 08. i 09. lipnja 2018. godine
ŽUPANIJSKA NATJECANJA:
Listopad: inicijalne prijave za natjecanja OŠ / SŠ / 5.-6.r
Studeni: stolni tenis, badminton, šah
Prosinac: rukomet-sš, futsal-sš
Siječanj: 22.01. rok – skupine oš, 23.01.; sastanak Koordinatora skupina, ždrijeb oš, gimnastika,
odbojka
Veljača: odbojka, rukomet, futsal, PDP RH stolni tenis, košarka, poluzavršnice
Ožujak: košarka, futsal 5-6r, košarka 5-6r, poluzavršnice, 15.03. rok-skupine 5-6r
Travanj: kros, atletika
Svibanj: rukomet 5-6r, odbojka 5-6r, poluzavršnice

ŠSSVŽ zadržava pravo izmjene Kalendara natjecanja ŠSSVŽ-a.
O konkretnim datumima natjecanja škole /ŠSD-i će biti informirani putem objava mjesečnih
najava događanja i raspisa natjecanja na www.sssvz.hr, sukladno Sustavu natjecanja ŠSSVŽ-a za
sezonu 17.-18.
Školski sportski savez Varaždinske županije
Josipa Polančec Štimec, mag.cin.

