
                                                     
 
 
 
 
 
Varaždin, 27.10.2021. 
 ID-29/10-2021 
                                                                                    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 – PLIVANJE  

-  OSNOVNE ŠKOLE 
-  SREDNJE ŠKOLE  
-dostavlja se 

 
Poštovani, 
 
Školski sportski savez Varaždinske županije, u suradnji s partnerskim organizacijama, PK Barok i 
Školskim sportskim savezom Grada Varaždina, organizira županijsko natjecanja iz plivanja za ženske i 
muške ekipe osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021.2022 
Natjecanje će se provesti na Gradskim bazenima Varaždin, u petak, 12.11.2021.god. 
Tehnički sastanak – provjera dokumentacije: voditelji, suci, predstavnik ŠSSVŽ: 9.00sati 
Rasplivavanje: 09.15 
Početak natjecanja: 9.30 
Rok prijave po disciplinama: 10.11.2021. do 12.00 sati na email adresu: pkbarok@gmail.com 
Na natjecanju se primjenjuju odredbe Propisnika DPRH 
Glavni sudac natjecanja: Lovorka Maruševec, prof. 
 
OSNOVNE ŠKOLE: 
Ekipu ŠSD-a čine najviše 8 natjecatelja i 1 rezervni u kategoriji dječaka i kategoriji djevojčica. 
Ekipa smije nastupiti ukoliko prijavi min 4 natjecatelja/ice, ali mora nastupiti u svim disciplinama. 
Svaka ekipa na svakoj disciplini prijavljuje 2 natjecatelja/ice, a boduju se oba rezultata. 
Svaki natjecatelj/ica može nastupiti u 1 disciplini i štafeti. 
Discipline: 

1. 50m slobodno 
2. 50m leđno 
3. 50m prsno 
4. 50m leptir 
5. Štafeta 4x50m mješovito 
6. Štafeta 4x 50m slobodno 

 
SREDNJE ŠKOLE: 
Ekipu čini najviše 4 natjecatelja/ice i 1 rezervni/a u kategoriji djevojaka i kategoriji mladića. 
Ekipa smije nastupiti ukoliko prijavi min 4 natjecatelja/ice i mora nastupati u svim disciplinama. 
Svaka ekipa na svakoj disciplini prijavljuje 1 natjecatelja/icu. 
Svaki natjecatelj/ica može nastupiti u 1 disciplini i štafeti. 
Discipline: 

1. 50m slobodno 
2. 50m leđno 
3. 50m prsno 
4. 50m leptir 
5. Štafeta 4x 50m slobodno 

 
 
 
 

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 



 
Voditelj ekipe ŠSD-a obavezan je dostaviti Prijavni list (ne mora biti ovjeren) na email 
pkbarok@gmail.com do 10.11.2021. za izradu startnih lista. Ekipa koja nije dostavila podatke za 
izradu startnih lista neće biti u mogućnosti nastupiti na natjecanju. 
 
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. 
Ekipa koja osvoji prvo mjesto na županijskom natjecanju ostvaruje plasman na Državno prvenstvo 
Republike Hrvatske! 

 
Za sve informacije kontaktirajte Koordinatoricu natjecanja, gđu. Lovorku Maruševec  
na br.: 091 1531 253 
 
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. 
 
 
 
 


