
                                                     
 
 
 
 
 
 
Varaždin, 15.11.2021. 
ID-15/11-2021 
                                                                         Osnovnim školama Varaždinske županije                                                         
                                                                                              n/r ravnatelj/ica 
                                                                     n/r voditelj/ica Školskog sportskog društva 
                                                                                        n/r nastavnik tzk 
 
Predmet: RASPIS NATJECANJA - GIMNASTIKA  
 
Poštovani, 
 
Školski sportski savez Varaždinske županije organizira i provodi županijsko natjecanje iz 
gimnastike za ženske i muške ekipe školskih sportskih društava osnovnih škola u šk.god. 
2021.-2022. 
Datum održavanja natjecanja: 25.11.2021.godine, četvrtak 
Domaćin natjecanja: Osnovna Škola SRAČINEC. 
Provođenje natjecanja: ŠSSVŽ 
Voditelj natjecanja: Damir Fotak, prof. 
Predsjednik NP-a: predstavnik ŠSSVŽ-a 
 
Vremenik: 
        do 09.00 – dolazak ekipa 
09.00 – 09.15 – provjera dokumentacije i tehnički sastanak 
09.15 – 09.45 – opće zagrijavanje 
             09.45 – otvaranje natjecanja 
                       - objava rezultata i podjela medalja i diploma 
 
 
Na natjecanju su pravovaljane odredbe Propisnika DPRH 2021.-2022. 
Voditelj ekipe ŠSD-a obavezan je prije početka natjecanja, na Tehničkom sastanku predati 
predstavniku ŠSSVŽ-a: 
1. Originalnu ovjerenu Prijavu na natjecanje*, potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe 

škole (ravnatelja) i pečatom škole  
2. eIskaznice HŠSS / Zahtjeve (valjane)  
3. Nalaz o izvršenom liječničkom pregledu za natjecanje (zbirno na Prijavnom listu ili 

individualne liječničke potvrde ili članske iskaznice kluba sa upisanim liječničkim pregledom) 
*Prijava ne mora imati ovjeru liječnika ukoliko se za natjecatelje predaje dokumentacija o obavljenim 
individualnim liječničkim pregledima / klupske iskaznice sa upisom liječničkog pregleda. 
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 
uz dostavu pisane obavijesti u elektronskom obliku na sssvz.mail@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 

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 
 



 
 
Ekipa koja osvoji prvo mjesto na županijskom natjecanju ostvaruje plasman na Državno prvenstvo 
Republike Hrvatske! 

 
NAPOMENA: COVID PROTOKOL  
Primjenjuju se sve mjere povezane s COVID-19, propisane od nadležnih tijela. 
Voditelj ekipe ne smije na natjecanje dovesti natjecatelje koji imaju simptome karakteristične za 
COVID-19, imaju povišenu temperaturu iznad 37,2C. 
Dokumenti COVID protokola su dostupni na www.sssvz.hr 
Svi sudionici natjecanja obavezni su se pridržavati svih propisanih mjera! 
 
 
Sportski pozdrav! 
 
 
                                                                   Školski sportski savez Varaždinske županije 
                                                                        Ivana Putarek, mag.cin., univ.spec.oec. 
 
 
 
 


