
                                                     

 

 

 

 

 

 
 

Varaždin, 28.10.2022.  

ID-9/10-2022 

Srednjim školama Varaždinske županije  

n/r ravnatelja 

n/r voditelja ŠSD-a 
 

Predmet: - RASPIS – ŠAH 

                           - SREDNJE ŠKOLE – DJEVOJKE - MLADIĆI 

 

Poštovani, 

Školski sportski savez Varaždinske županije, u suradnji sa Šahovskim savezom Varaždinske 

županije, organizator je županijskog natjecanja iz šaha za ženske i muške ekipe srednjih škola.  

Pravo nastupa imaju prijavljene škole/ekipe. 

Datum održavanja: 8.11.2022. - utorak 

Mjesto održavanja: Prva gimnazija Varaždin 

Tehnički sastanak: 9.00 – provjera dokumentacije 

Provoditelj natjecanja: Šahovski savez Varaždinske županije 

Glavni sudac: Miroslav Smuđ, županijski šahovski sudac 

 

Obrasce prijava ekipa za pripremu natjecanja poslati najkasnije do 7.11.2022. do 12.00 sati 

na sljedeći kontakt: 

- Miroslav Smuđ, mob: 098 680 555, mail: miroslav.smud@ess.hr 

 

Na natjecanju su pravovaljane odredbe Propisnika DPRH 2022.-2023. 

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. 

4. Osnovni sastav ekipe** – redoslijed igrača u ekipi u kojem će nastupiti na natjecanju – 

obrazac za prijavu osnovnog sastava voditelji ekipa će dobiti na tehničkom sastanku.  

Ekipu čine 4 igrača i jedna rezerva. 

 

Tempo igre i sustav natjecanja ovisi o broju prisutnih ekipa, a odrediti će se na tehničkom 
sastanku (vjerojatno Švicarski sustav u 6 kola, tempo minimalno 15 minuta + 2 sekunde). 

 

 

ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
Šetalište Franje Tuđmana 01, 42000 Varaždin 
OIB: 35441772395 
IBAN: HR422360000-1101743850 
e-mail: sssvz.mail@gmail.com 
mob: 091/6213070 
web: www.sssvz.hr 
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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 . 

 

Ekipa koja osvoji prvo mjesto na županijskom natjecanju ostvaruje plasman na Državno 

prvenstvo Republike Hrvatske, koje se planira održati u Poreču, od 23. do 25. studenog 

2022. godine. 

 

Sportski pozdrav! 

 

                                                                          Školski sportski savez Varaždinske županije 

                                                                                    Josipa Polančec Štimec, mag.cin. 

 

 

 

 

 

 

** 

Iz Pravilnika natjecanja o osnovnom sastavu: 

Svaka ekipa prije početka natjecanja mora prijaviti glavnom sucu osnovni sastav, kojim se 

definira redosljed igrača po pločama. Osnovni sastav ekipe se tijekom natjecanja ne može 

mijenjati ili dopunjavati. Redoslijed igrača u osnovnom sastavu određuje kapetan ekipe prema 

osobnom nahođenju te se on mora poštovati u natjecanju. Osnovni sastav vrijedi za cijelo 

natjecanje. 

Ukoliko ekipa u pojedinom kolu ne nastupa u osnovnom sastavu (u sastav ekipe ulazi rezervni 

igrač), kapetan je obvezan sucu prije meča predati sastav ekipe za to kolo, poštujući pritom 

redoslijed igrača po pločama iz osnovnog sastava (rezervni igrač može igrati samo na 4. ploči). 

Ako ekipa nije igrala u pravilnom redoslijedu (koji je definiran osnovnim sastavom), partije gube 

svi igrači koji su igrali na pločama suprotno prijavi osnovnog sastava. 
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