
VAŽNE OBVEZUJUĆE ODREDBE IZ PROPISNIKA 
 

- Izrazi koji se u ovim Odredbama koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose se na muške i na 
ženske osobe 

 

Pravo nastupa:  Za ŠSD mogu nastupiti samo učenici koji imaju status redovno upisnog 
učenika škole. 

 Pravo natjecanja imaju učenici sa statusom redovno upisanog učenika 
škole koji se nalaze na popisu u Prijavnom listu ovjerenom od ravnatelja 
škole i liječnika. Prijavni list mora se dostaviti Administratoru najkasnije 3 
dana prije početka natjecanja. Učenik koji se ne nalazi na popisu u 
Prijavnom listu nema pravo nastupa na natjecanju. 

 Identifikacija učenika obavlja se na samom natjecanju predočenjem 
     važećih iskaznica izdanim od strane HŠSS ili važećih, ovjerenih i pravilno 
     ispunjenih Zahtjeva za izdavanjem iskaznice ne starijih od 30 dana. Učenik 
     bez predočenja navedenog identifikacijskog dokumenata ne može ni pod 
     kojim uvjetima imati pravo nastupa na natjecanju. 

 U kategoriji 1. - 8. razreda pravo nastupa imaju svi redovno upisani    
učenici škole za koju se natječu i to učenici od 1. – 8. razreda iste škole. 

 Svi učenici koji nastupaju moraju imati uredno upisan nalaz o izvršenom 
liječničkom pregledu ili moraju posjedovati službenu liječničku potvrdu o 
izvršenom liječničkom pregledu koji je obavljen nakon početka školske 
godine 2018./2019. 

    Ispravan liječnički pregled smatra se ako je Prijavni list ovjeren 
    potpisom liječnika i pečatom. 
    Izuzetno, učenik koji nema upisan liječnički pregled na prijavnom listu 
    može nastupiti na natjecanju samo ako prije početka natjecanja 
    Opunomoćeniku-delegatu predoči liječničku potvrdu o izvršenom 
    liječničkom pregledu koji je obavljen nakon početka školske godine 
    2018./2019. 
    Učenik /ekipa NE MOŽE nastupiti na natjecanju ako nema valjani 
    liječnički pregled upisan u prijavnom listu odnosno liječničku 
    potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu. 
    Za liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu ne priznaju se 
    sportske iskaznice. 

 Svaki učenik dužan je sa sobom imati zdravstvenu iskaznicu. 

 Organizator će najkasnije 5 dana prije početka natjecanja škole obavijestiti 
o terminu održavanja natjecanja.  

  

Natjecanje:  Svi članovi momčadi ŠSD moraju na natjecanju imati iste dresove (majice i 
hlačice) s vidljivo označenim brojevima. 

 Sve momčadi ŠSD moraju na natjecanju imati svoje lopte za zagrijavanje. 

  

Odluke i žalbe:  Voditelj momčadi može uložiti pisani prigovor Povjereniku, koji donosi 
odluku u 1. stupnju. Pisani prigovor se podnosi putem Administratora. 

 Na odluku Povjerenika, Voditelj momčadi može uložiti pisanu i 
obrazloženu žalbu Natjecateljskom povjerenstvu kojeg imenuje 
Provoditelj. Odluka Natjecateljskog povjerenstva je konačna. 

 Ako se neko sporno pitanje ne može nedvojbeno riješiti Propisnikom 
Državnog prvenstva primijeniti će se propisi matičnog sportskog saveza 

 


