
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
Varaždin, 10.03.2020. 
ID-10-03/2020 
                                                                      Srednjim školama Varaždinske županije 
                                                                                        n/r ravnatelj/ica 
                                                                     n/r voditelj/ica Školskog sportskog društva 
                                                                                        n/r nastavnik tzk 
 
Predmet: RASPIS – RUKOMET – SREDNJE ŠKOLE 
 
Poštovani, 
 
Školski sportski savez Varaždinske županije organizator je ekipnog županijskog natjecanja iz 
RUKOMETA za ŽENSKE I MUŠKE EKIPE SREDNJIH ŠKOLA u sezoni 2019.-2020. 
Mjesto: Arena Varaždin – mala dvorana 
Dolazak ekipa: do 08.15 sati  
Tehnički sastanak: 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 
 

17.03.2020. – UTORAK - rukomet – srednje škole – mladići 
 
Škole (7): Gospodarska škola, Prva gimnazija, Druga gimnazija, Srednja škola 
Ivanec, Medicinska škola, Srednja škola Maruševec s p.j., Elektrostrojarska škola vž 
Ždrijeb na natjecanju 
Sustav igre:  

I. Dio: kup 1-2, 3-4, 5-6, 7 = (prošlogodišnji pobjednik, direktno u drugi krug);  
II. Dio: pobjednici I.-II, III.-IV 
III. Poraženi za 3.mj., pobjednici za 1.mj. 

 

18.03.2020. – SRIJEDA -rukomt – srednje škole – djevojke 
 
Škole (6): Gospodarska škola, Prva gimnazija, Druga gimnazija, Srednja škola 
Ivanec, Medicinska škola, Srednja škola Maruševec s p.j. 
Ždrijeb na natjecanju. 
Sustav igre: 2 skupine po 3 utakmice po Bergeru, 2.plasirani skupina za 3.mjesto, 
1.plasirani skupina za 1.mjesto 
 
 
 



 
 
 
 
Na natjecanju su pravovaljane odredbe Sustava natjecanja ŠSSVŽ 2019.-2020., Propisnik 
DPRH 2019.-2020. i Propisnik DPRH za 5.-6.razred 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. 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. 
 
 
 
 


