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ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. 

 

 

Članak 1. Ovim se Propisnikom reguliraju norme ponašanja u 

natjecanjima i drugim programima Školskog športskog saveza Istarske 

županije organizira. Posebnim propisnicima, koji su sastavni dio ovog 

Propisnika, reguliraju se specifičnosti svake sportske grane, sustav 

natjecanja, raspored natjecanja, kalendar natjecanja, sudionici natjecanja, 

te njihova prava i obveze.  

 
Članak 2. Školski športski savez Istarske županije ustrojava i organizira 

natjecanja, donosi Opći propisnik i Kalendar županijskih natjecanja 

školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Istarske županije, a 

u skladu s Propisnikom Hrvatskog školskog sportskog saveza. 

 

Članak 3. Svi sudionici (natjecatelji, voditelji, suci, koordinatori, 

predsjednici Natjecateljskih povjerenstva, povjerenstva, domaćini/škole 

natjecanja) dužni su pridržavati se odredbi Propisnika prvenstva školskih 

športskih društava osnovnih i srednjih  škola ISTARSKE ŽUPANIJE, te 

Propisnika natjecanja DP ŠSD RH. 

 

Članak 4. Sva pitanja vezana uz financiranje županijskih natjecanja 
uređuju se Pravilnikom o financiranju Županijskih natjecanja školskih 

sportskih društava osnovnih i srednjih škola Istarske županije koji donosi 

Upravni odbor ŠŠS IŽ.  Županijska prvenstva financira UPRAVNI ODJEL ZA 

OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU ISTARSKE ŽUPANIJE. 

 

Članak 5. Organizaciju Županijskih natjecanja, poštivanje odredbi Općeg 

propisnika,Disciplinskog pravilnika Školskog športskog saveza Istarske 

županije Propisnika i Disciplinskog pravilnika državnog prvenstva provoditi 

će tajnik Školskog športskog saveza Istarske županije. 

 

Članak 6. Početkom školske godine škole se obavještavaju o početku 

natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola. Škole se 

prijavljuju za natjecanje u organizaciji Školskog športskog saveza Istarske 
županije putem obrasca „Inicijalna prijava“.  Školsko športsko društvo 

škole odustaje od natjecanja  ukoliko ne izvrši prijavu putem obrasca, 

smatrat će se da školsko športsko društvo škole neće nastupiti na 

natjecanjima u organizaciji Školskog športskog saveza Istarske županije. 

Škole se za natjecanja prijavljuju elektroničkim putem. Sve daljnje 

obavijesti o natjecanjima vezano uz određeni stupanj natjecanja škole će 

dobiti putem koordinatora natjecanja skupina i tajništva Školskog 

športskog saveza Istarske županije. 

 

 

 

 
                           



                   GRADSKA I OPĆINSKA NATJECANJA 

 

             

Članak 7. Sva gradska-općinska natjecanja održat će se od 5. 10. 2015. 

godine do 11. 01. 2016. godine. 

 

Članak 8. Osnovne i srednje škole su podijeljene u 7. skupina  prema 

geografskom položaju škola. Pobjednici natjecanja po skupinama 

(općinama/gradovima) imaju pravo nastupa na Županijskim prvenstvima.  

Članak 9. Gradska-općinska natjecanja organiziraju se po skupinama. 

Škole same financiraju gradska odnosno općinska natjecanja. ŠŠS 

IŽ imenuje koordinatore skupina.  

Članak 10. Koordinatori skupina, prije početka natjecanja po skupinama 

(općinskih/gradskih prvenstva) organiziraju sastanke na kojima se 

potvrđuju prijave škola za općinska/gradska prvenstva, utvrđuje sustav 

natjecanja, te se određuju domaćini i kalendar natjecanja. Svaka škola u 

općinskim/gradskim natjecanjima mora biti domaćin.  

Članak 11. Gradski i općinski  kalendari  natjecanja moraju biti usklađeni 

s Kalendarom natjecanja Školskog športskog saveza Istarske županije. 

Članak 12. Koordinatore gradskih odnosno općinskih natjecanja imenuje 

Upravni odbor Školskog športskog saveza Istarske županije. 

Članak 13. Po održanom gradskom/općinskom natjecanju koordinatori 

natjecanja dužni su poslati Izvješće sa natjecanja  u ŠŠS IŽ, na za to 

predviđenom obrascu, e-mailom na skolski.sport.istra@gmail.com, do 
petka u tjednu kada je natjecanje održano. 

 

Članak 14. Izvješće sa natjecanja sadrži: naziv domaćina-škole, ime, 

prezime, broj mobitela voditelja natjecanja, datum, mjesto, vrijeme, 

sport, nazive svih ŠŠD-a koji se natječu, imena i prezimena voditelja svih 

ŠŠD-a koji se natječu, rezultate odigravanja susreta, konačni poredak svih 

ŠŠD-a koji su se natjecali, naziv ŠŠD-a koji su se plasirali na županijsko 

natjecanje i broj natjecatelja.  

 

Članak 15. Dužnosti koordinatora natjecanja opisana su u „Pravilima 

obavljanja dužnosti koordinatora natjecanja u organizaciji Školskog 
športskog saveza Istarske županije“. 

 

Članak 16. Gradska/općinska natjecanja služe kao pretkvalifikacije za 

županijska natjecanja i održavaju se tijekom rujna, listopada, studenog i 

prosinca. 

 



Članak 17. Gradska/općinska natjecanja su pod ingerencijom Školskog 

športskog saveza Istarske županije.  
          

 

 

                                    ŽUPANIJSKA NATJECANJA 

 
Članak 18. Županijska natjecanja održat će se od 11. 01. 2016. god. do 

13. 05. 2016. godine. 

 

Članak 19. Natjecanja osnovnih škola iz: gimnastike, plivanja i atletike 

održavaju se na županijskoj razini, provodi i organizira ih ŠŠS IŽ. 

 

Članak 20. Natjecanja srednjih škola iz: atletike i plivanja, održavaju se 

na županijskoj razini, provodi i organizira ŠŠS IŽ. 

 

Članak 21. Broj ekipa ŠŠD OŠ i SŠ po skupinama koje se imaju pravo 

prijaviti i nastupiti na županijskim natjecanjima: 
 

 

SKUPINA 

Sportske 

igre 

Ostali 

sportovi 

Kros  

m ž m ž m ž 
 

1.PULA 2 2 2 2 4 4 

2.LABIN  1 1 1 1 1 1 

3.BUJE 1 1 1 1 1   1 

4.BUZET 1 1 1 1 1 1 

5.POREČ 1 1 1 1 1 1 

6.PAZIN 1 1 1 1 1 1 

7.ROVINJ 1 1 1 1 1 1 

UKUPNO 8 8 8 8 10 10 

             

Članak 22. Školski športski savez Istarske županije u školskoj godini 

2015./2016. organizira Županijska natjecanja za učenice i učenike 

osnovnih i srednjih škola. Županijska natjecanja će se održavati u 

slijedećim sportovima, kategorijama i konkurencijama:  

 



Osnovne škole 7. i 8. razredi  Srednje škole 

R.b. Dječaci Djevojčice Mladići djevojke 

1. Futsal Futsal Futsal Futsal 

2. Košarka Košarka Košarka Košarka 

3. Rukomet Rukomet Rukomet Rukomet 

4. Odbojka Odbojka Odbojka Odbojka 

5. Atletika Atletika Atletika Atletika 

6. Plivanje Plivanje Plivanje Plivanje 

7. Stolni tenis Stolni tenis Stolni tenis Stolni tenis 

8. Šah Šah - - 

9. Kros Kros Kros Kros 

10. Badminton Badminton Badminton Badminton 

11. Judo Judo                     -                      - 

12.        Gimnastika  Gimnastika - - 

 

Osnovne škole 5. i 6. razredi 

R.b. Dječaci Djevojčice 

1. Futsal - 

2. Košarka Košarka 

3. Rukomet Rukomet 

4. - Odbojka 

5. Atletika Atletika 

6. Kros Kros 

 

Članak 23. ŠŠS IŽ za županijska natjecanja osigurava suce, pehare, 

medalje, diplome, prehranu, tehničke biltene, naknade za rad 

koordinatora natjecanja i zdravstvenu zaštitu na natjecanju.  

 

Članak 24. ŠŠS IŽ ne osigurava prijevoz na natjecanja, niti dnevnice za 

voditelje ekipa/ŠŠD-a. 



 

Članak 25. Domaćin/škola/koordinator i Školski športski savez Istarske 

županije na natjecanjima osiguravaju: svu opremu i rekvizite za sport iz 

kojeg se održava natjecanje: zapisnike, zapisničare, štoperice, semafor, 

prehranu, oznake i sve ostalo potrebno za održavanje pojedinog 

natjecanja. 

 

Članak 26. Domaćin/škola/koordinator i Školski športski savez Istarske 

županije na natjecanja nisu dužni osigurati vodu. 

 
Članak 27. Voditelj ekipe ŠSD-a obavezan je prijaviti ekipu koordinatoru 

natjecanja najkasnije pola sata prije satnicom predviđenog  početka 

natjecanja. Voditelj mora priložiti ovjerenu originalnu Prijavu za 

natjecanje. Ekipa mora izaći na borilište prema određenoj satnici. 

 

Članak 28. U svim natjecanjima sudionici moraju biti sportski odjeveni i 

obuveni (sportska majica, sportske hlačice i sportske papuče) sukladno 

pravilima sportske grane. Ekipe ŠSD-a na natjecanjima u sportskim 

igrama moraju biti jednoobrazno odjevene sa odgovarajućim brojevima na 

sportskim majicama, u suprotnom ne mogu nastupiti. Provedbu ovog 

članka vrši koordinator natjecanja na mjestu održavanja natjecanja. 

 
Članak 29. ZAKAŠNJAVANJE NIJE DOZVOLJENO. Ekipe se moraju striktno 

pridržavati rasporeda, satnice i KUĆNOG REDA SPORTSKOG OBJEKTA 

(odgađanja početka natjecanja zbog kašnjenja ekipe nije moguće). 

    Ako u sportskim igrama, na utakmicu nije došla prijavljena ekipa, 

protivnik mora pristupiti utakmici. Nakon raspoređivanja po terenu i 

sučevog znaka za početak utakmice, konstatira se da protivnik nije 

pristupio odigravanju utakmice i utakmica se registrira bez borbe. 

 

Članak 30. Voditelj ekipe ŠSD-a odgovoran je za ponašanje svojih 

članova prije, za vrijeme i nakon natjecanja. 

 

Članak 31. Svi učesnici koji nastupaju na županijskim natjecanjima 

moraju imati uredno upisan nalaz o izvršenom liječničkom pregledu. 
 

Članak 32. Ždrijeb  županijskog natjecanja  organizira koordinator 

natjecanja. Izvlačenju moraju prisustvovati svi voditelji ŠSD-a. 

Informacija o mjestu i vremenu  održavanja izvlačenja biti će objavljena  

u raspisu za županijsko natjecanje. 

 

Članak 33. Domaćini pojedinih županijskih natjecanja definirani su 

Odlukom Upravnog odbora ŠŠS IŽ. Koordinatora natjecanja imenuje škola 

domaćin.  

  

Članak 34. Koordinator županijskog natjecanja ima pravo na naknadu za 

rad-organizaciju i provođenje županijskog natjecanja. Visinu naknade i 
način isplate definirat će Odlukom Upravnog odbora ŠSS IŽ. 



 

Članak 35. Koordinator natjecanja  formira natjecateljsko povjerenstvo 

sa voditeljima ŠSD-a/ekipa. Voditelji ŠSD-a/ekipa na natjecanju navedeni 

su u Prijavi za natjecanje. Natjecateljsko povjerenstvo prije početka 

natjecanja vrši provjeru dokumentacije i ždrijeb natjecanja. Potrebna 

dokumentacija navedena je u Raspisu natjecanja. 

 

Članak 36. Obrasci Prijava za natjecanja u školskoj god. 2015./2016. i 

obrasci Izvještaja sa održanih natjecanja u školskoj god. 2015./2016. 

Dostavlja školama ŠŠS IŽ-e. 
 

Članak 37. Identifikacija učesnika županijskih natjecanja  osnovnih 

škola obavlja se na samom natjecanju predočenjem identifikacijskog lista 

ŽP ili predočenjem članskih iskaznica izdanih od strane HŠSS.  

 

Članak 38. Identifikacija učesnika županijskih natjecanja  srednjih škola 

obavlja se na samom natjecanju predočenjem važeće osobne iskaznice, 

putovnice, predočenjem identifikacijskog lista ŽP ili predočenjem članskih 

iskaznica izdanih od strane HŠSS.  

 

Članak 39. U slučaju da voditelj pojedinog ŠSD-a na natjecanju podnese  

žalbu na tijek natjecanja, podnosi je u pisanom obliku za vrijeme 
natjecanja, predaje  koordinatoru natjecanja, on/ona saziva natjecateljsko 

povjerenstvo-voditelje ŠSD-ova. NP donosi odluka u svezi žalbe većinom 

glasova. Stranka (ŠSD) koji ulaže žalbu nema pravo glasa kod donošenja 

odluke. U slučaju parnog broja glasova, koordinator natjecanja  imat će 

presudan glas. Po donošenju odluke natjecanje se nastavlja.  

 

Članak 40. Sve eventualne situacije koje nisu ovdje navedene, a u tijeku 

natjecanja se mogu pojaviti, riješit će po hitnom postupku tajnik ŠŠS IŽ. 

 

Članak 41. ŠŠS IŽ osigurava zdravstvenu zaštitu na natjecanju na svim 

županijskim natjecanjima. Svaki učesnik županijskih natjecanja dužan je 

sa sobom imati zdravstvenu iskaznicu. 

 
                                     PRIJAVE 

 

Članak 42. Da bi škola postala sudionica natjecanja mora dostaviti 

obrazac „Inicijalna prijava škole“ za sudjelovanje u programima 

Školskog športskog saveza Istarske županije u predviđenom roku, 

elektroničkim putem Školskom športskom savezu Istarske županije. 

 

Članak 43. Elektronička Prijava sastava ekipe koja sudjeluje na 

natjecanjima. Elektroničku Prijavu sastava ekipe za sudjelovanje na 

županijskim natjecanjima potrebno je izvršiti u predviđenom roku (o kome 

će Škole i voditelji na vrijeme biti obaviješteni). Prijavu, ispisanu i 

ovjerenu od strane škole (ravnateljice/ravnatelja) i liječnika, voditelj ŠŠD-
a donosi na natjecanje. Prilikom elektroničke Prijave sastava ekipe koja 



sudjeluje na natjecanju dozvoljeno je prijaviti 50% više natjecatelja-ica od 

broja koji čini ekipu. 

 

Članak 44. Bez izvršenih pravovaljanih Prijava ekipa ŠŠD ne može 

pristupiti županijskim natjecanjima. 

 

Članak 45. Učenik/ekipa ne može nastupiti na županijskom natjecanju 

ako nema valjan liječnički pregled upisan u PRIJAVNOM LISTU. 

 

Članak 46. Učenici koji dolaze na županijska natjecanja trebaju biti fizički 
i psihički sposobni i pripremljeni za isto. Odluku o sposobnosti-nastupu 

donosi voditelj ekipe, odnosno škola. Sudionici županijskih sportskih 

natjecanja sudjeluju u istima dragovoljno i uz pristanak roditelja. 

 

Članak 47. Sudionici u natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji 

Školskog športskog saveza Istarske županije nisu posebno i dodatno 

osigurani kod osiguravajućih društava. 

 

Članak 48. Organizator županijskih natjecanja i drugih aktivnosti ne 

preuzima odgovornost za moguće ozljede sudionika prije, za nakon 

natjecanja ili drugih aktivnosti. 

 
Članak 49. Sukladno Zakonu o športu i Uputama za provedbu natjecanja 

Agencije za odgoj i obrazovanje, voditelji školskih športskih društava 

mogu biti isključivo osobe koje imaju odgovarajući stupanj obrazovanja na 

razini sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za nastavnika, odnosno 

profesora tjelesne i zdravstvene kulture i moraju biti zaposlenici škole. 

 

Članak 50. Ekipa ŠŠD-a čiji igrači-ice izazovu, svojim nediscipliniranim ili 

nesportskim ponašanjem, prekid natjecanja ili svojevoljno napuste 

sportsko borilište ili netko od igrača-ice i voditelja, prije, za vrijeme ili 

nakon natjecanja napravi ispad prema službenim osobama ili protivničkim 

igračima-igračicama ili namjerno uzrokuje ili počini štetu u objektu 

sportskog borilišta, pokrenuti će se disciplinski postupak na osnovi prijave 

koordinatora natjecanja.  
 

Članak 51. Školski športski savez Istarske županije se ograđuje od 

moralne, materijalne i drugih odgovornosti za sve sudionike natjecanja, 

prije, za vrijeme i nakon natjecanja i smatra se da su sudionici natjecanja 

navedeni u Prijavi za natjecanje zdravstveno sposobni za sudjelovanje na 

natjecanju. 

 

Članak 52. Za sve, eventualno sporne situacije koje nisu obuhvaćene 

ovim Propisnikom primjenjivati će se Propisnik državnog prvenstva 

Hrvatskog školskog športskog saveza. 



Članak 53. Opći propisnik usvojen je na sjednici Upravnog odbora 

održanoj 28. studenog 2012. godine i stupa na snagu danom donošenja. 

 

                             

 


