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I. UVOD
Savez školskih sportskih društva Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Savez ŠSD PGŽ),
pozivom na Propisnik Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske za učenike 5. i
6. razreda za školsku godinu 2012./2013.– HŠŠS, siječanj 2013. godine (dalje u tekstu: Propisnik
Državnog prvenstva) organizira i provodi Županijsko prvenstvo školskih sportskih društava (ŠSD) u
rukometu.

POKROVITELJ: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Primorsko-goranske županije
ORGANIZATOR: Izvršni odbor Saveza ŠSD PGŽ
Provoditelj: Gerhard Lempl, predsjednik Saveza ŠSD PGŽ
Koordinator: Davor Juriša, dopredsjednik Saveza ŠSD PGŽ
Povjerenik: Darko Tomović, vanjski suradnik Saveza ŠSD PGŽ
Administrator: Davor Hinić, poslovni tajnik Saveza ŠSD PGŽ

VAŽNE OBVEZUJUĆE ODREDBE IZ PROPISNIKA
Pravo nastupa:  Za ŠSD mogu nastupiti samo učenice koji imaju status redovno upisane

učenice škole.
 Pravo natjecanja imaju učenice sa statusom redovno upisane učenice 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 učenica obavlja se na samom natjecanju predočenjem učeničkih
knjižica (sa slikom i pečatom škole preko slike), članskih iskaznica izdanih
od HŠŠS-a, identifikacijskog lista DP-a, osobnih iskaznica ili putovnica.
Učenica bez predočenja jednog od navedenih identifikacijskih
dokumenata ne može ni pod kojim uvjetima imati pravo nastupa na
natjecanju. Prihvatit će se i vjerna fotokopija učeničke iskaznice (gdje je
vidljiva slika za identifikaciju) i ista obavezno treba biti ovjerena od ravnatelja
škole potpisom i pečatom.

 Učenice 7. i 8. razreda nemaju pravo nastupa u kategoriji 5. i 6. razreda.
 Sve učenice 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
2012./2013.
Ispravan liječnički pregled smatra se ako je Prijavni list ovjeren
potpisom liječnika i pečatom.
Izuzetno, učenica koja 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
2012./2013.
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.
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 Svaka učenica dužna je sa sobom imati zdravstvenu iskaznicu.
 Organizator će najkasnije 5 dana prije početka natjecanja škole obavijestiti o

terminu održavanja natjecanja.
Natjecanje:  Sve članice 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

II. NATJECANJE ŠSD OSNOVNIH ŠKOLA – DJEVOJČICE

1. SUSTAV  NATJECANJA
Županijsko prvenstvo će se provoditi prema Propisniku Državnog prvenstva i Pravilniku o natjecanju

Hrvatskog rukometnog saveza.

2. POPIS PRIJAVLJENIH SUDIONIKA
Za Županijsko prvenstvo prijavljeno je ukupno 2 momčadi koje su razvrstane u 1 grupu i to kako slijedi:

 Grupa: A

RB ŠKOLSKO
SPORTSKO DRUŠTVO MJESTO OSNOVNA ŠKOLA NAT. BROJ GRUPA

1. ZAMET Rijeka Zamet A
2. R. K. JERETOV Opatija Rikard Katalinić Jeretov A

==================================================================

1. ZAVRŠNICA ŽUPANIJSKOG PRVENSTVA

Br.
utak. Grupa Kolo UTAKMICA

(Domaćin : Gost) REZULTAT DATUM VRIJEME
(početak)

MJESTO
IGRANJA

01 Finale
za 1. i 2. mjesto R. K. JERETOV ZAMET 24.04.13 14:00

Rijeka-
Centar
Zamet

==================================================================

3. DRUGE AKTUALNE INFORMACIJE
 Povjerenik zadržava pravo promjene termina i mjesta održavanja utakmice ukoliko vlasnici

sportskog objekta izmjene ili ne odobre prethodno navedeni termin održavanja utakmice.


