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
Varaždin, 20.11.2019.
ID-01-11/2019
Srednjim školama Varaždinske županije
n/r ravnatelj/ica
n/r voditelj/ica Školskog sportskog društva
n/r nastavnik tzk
Predmet: RASPIS – PLIVANJE – SREDNJE ŠKOLE
Poštovani,
Školski sportski savez Varaždinske županije organizator je županijskog natjecanja iz plivanja za
mješovite ekipe srednjih škola, sezone 2019.-2020.
Natjecanje će se provesti na Gradskim bazenima Varaždin, 27.11.2019.god.
Tehnički sastanak – provjera dokumentacije: voditelji, suci, predstavnik ŠSSVŽ: 8.30
Rasplivavanje: 08.30
Početak natjecanja: 9.00
Rok prijave po disciplinama: 26.11. do 12.00 sati na email adresu: pkbarok@gmail.com
Ekipu ŠSD-a čine najviše 10 natjecatelja, odnosno 4 u konkurenciji mladića i 4 u konkurenciji
djevojaka. Ekipa ima pravo i na jednog rezervnog natjecatelja u konkurenciji mladića, odnosno
djevojaka. Ekipa ŠSD-a smije nastupiti ukoliko prijavi minimalno četiri natjecatelja, ali mora nastupati
u svim disciplinama koje propisuje Propisnik.
Natjecanje će se održati u sljedećim disciplinama: 50 m slobodno, 50 m leđno, 500 m prsno, 50 m
leptir, štafeta 4 x 50 m mješovito mix (dva mladića i dvije djevojke po slobodnom izboru voditelja.
Voditelj sam odlučuje koji član štafete će plivati pojedinu disciplinu)
Na natjecanju su pravovaljane odredbe Sustava natjecanja ŠSSVŽ 2019.-2020. i Propisnik DPRH
HŠSS2019.-2020
Voditelj ekipe ŠSD-a obavezan je prije početka natjecanja, na Tehničkom sastanku predati
predstavniku ŠSSVŽ-a Originalnu ovjerenu i pravilno ispunjenu Prijavu na natjecanje 2019.2020., potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe škole (ravnatelja) i pečatom škole. 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 nije osigurana.
Škola pobjednik županijskog natjecanja ostvaruje plasman na završnicu Državnog prvenstva
Republike Hrvatske.
Sportski pozdrav!
Školski sportski savez Varaždinske županije
Ivana Putarek, mag.cin., univ.spec.oec.

