
                                                     
 
 
 
 
Varaždin, 06.12.2019. 
ID-10-12/2019 
                                                                      Osnovnim školama Varaždinske županije 
                                                                        Srednjim školama Varaždinske županije 
                                                                                        n/r ravnatelj/ica 
                                                                     n/r voditelj/ica Školskog sportskog društva 
                                                                                        n/r nastavnik tzk 
Predmet: RASPIS – ŠAH – 2019./2020. 

- Osnovne škole – dječaci i djevojčice 
- Srednje škole – djevojke i mladići 

 
Poštovani, 
Školski sportski savez Varaždinske županije organizator je županijskog natjecanja iz šaha za ženske i 
muške ekipe osnovnih škola (službeni sport Državnog prvenstva RH, ekipa pobjednik osvaja plasman 
na Državno prvenstvo RH) te ženskih i muških ekipa srednjih škola (nije na popisu službenih sportova 
Državnog prvenstva RH, nema sljedeće razine natjecanja). 
Pravo nastupa imaju prijavljene škole/ekipe. 
Datum održavanja: 13.12.2019., petak 
Domaćin: Osnovna škola Varaždinske Toplice (obavezne papuče za boravak u školi) 
Tehnički sastanak: 8.45 – provjera dokumentacije 
Početak natjecanja: 9.15 
Provoditelj natjecanja: Šahovski savez Varaždinske županije 
Glavni sudac: Željko Matkun,  
Na natjecanju su pravovaljane odredbe Sustava natjecanja ŠSSVŽ 2019.-2020. i Propisnik DPRH 
2019.-2020. 
 
Prijava sastava ekipa za pripremu natjecanja do 12.12.2019. do 12.00 sati na sljedeći kontakt: 

- Za osnovne škole: Željko Matkun, mob: 098 9354 516, mail: zeljko@visteks.hr  
- Za srednje škole: Miroslav Smuđ, mob: 098 680 555, mail: miroslav.smud@ess.hr 

 
Voditelj ekipe ŠSD-a obavezan je prije početka natjecanja, na Tehničkom sastanku predati 
predstavniku ŠSSVŽ-a Originalnu ovjerenu Prijavu na natjecanje 2019.-2020. 
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 propise, 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. 
Prehrana za djecu i voditelje nije osigurana. 
ŠSD/škola koja je inicijalno prijavila nastup može otkazati nastup na natjecanju 5 dana prije natjecanja  
u elektronskom obliku na sssvz.mail@gmail.com. 
 
Sportski pozdrav! 
 
                                                                   Školski sportski savez Varaždinske županije 
                                                                        Ivana Putarek, mag.cin., univ.spec.oec. 
 
 
 
 

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 
 


