
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
Varaždin, 14.01.2020. 
ID-15-01/2020 
                                                                         Srednjim školama Varaždinske županije 
                                                                                        n/r ravnatelj/ica 
                                                                     n/r voditelj/ica Školskog sportskog društva 
                                                                                        n/r nastavnik tzk 
 
Predmet: RASPIS – KOŠARKA – SREDNJE ŠKOLE 
 
Poštovani, 
 
Školski sportski savez Varaždinske županije organizator je ekipnog županijskog natjecanja iz 
KOŠARKE za ŽENSKE I MUŠKE EKIPE srednjih škola u sezoni 2019.-2020. 
Natjecanja se održavaju u maloj dvorani Arene Varaždin. 
Dolazak ekipa: do 08.15 sati (smještaj u garderobe i odlazak u dvoranu) 
Tehnički sastanak (u dvorani) – voditelji, zapisnički stol, suci, predstavnik saveza: 8.20 
Početak natjecanja: 8.30 
Provjera dokumentacije i posebne upute: predstavnik ŠSSVŽ  
 
ROSTER UTAKMICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

21.01.2020. – utorak - Košarka – srednje škole – mladići 
Škole: Gospodarska škola, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, 
Prva gimnazija, Elektrostrojarska škola, SŠ Ivanec, Medicinska škola 
Ždrijeb na natjecanju sa nositeljima. 

1. I.-II. 
2. III.-IV. 
3. V.-VI. 
4. Pob2-Pob3 
5. Pob1-Pob2 
6. Pob3-Pob1 

 

22.01.2020. – srijeda - Košarka – srednje škole – djevojke 
Škole: Gospodarska škola, Srednja strukovna škola, Prva gimnazija, 
Druga gimnazija 
Ždrijeb na natjecanju, sa nositeljima. 

1. I. – II. 
2. III. IV. 
3. Poraženi 1.-2. za 3.mj. 
4. Pobjednici 1.-2. za 1.mj 

 
 



 
 
 
Sve ekipe su obavezne biti prisutne na Tehničkom sastanku prije 
natjecanja! 
Na natjecanju su pravovaljane odredbe Sustava natjecanja ŠSSVŽ 2019.-2020. i Propisnik 
DPRH 2019.-2020. 
 
Voditelj ekipe ŠSD-a obavezan je prije početka natjecanja, na Tehničkom sastanku predati 
predstavniku ŠSSVŽ-a Originalnu ovjerenu Prijavu na natjecanje 2019.-2020., potpisanu i 
ovjerenu od strane odgovorne osobe škole (ravnatelja). 
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, kostobrani nisu obavezni. Lopte za zagrijavanje 
ekipe donose sa sobom. 
ŠSD/škola koja je inicijalno prijavila nastup može otkazati nastup na natjecanju 5 dana prije 
natjecanja uz dostavu pisanog obrazloženja u elektronskom obliku na sssvz.mail@gmail.com. 
 
Sportski pozdrav! 
 
                                                                   Školski sportski savez Varaždinske županije 
                                                                        Ivana Putarek, mag.cin., univ.spec.oec. 
 
 
 
 


