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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 školsku 
godinu 2015./2016.– HŠŠS, rujan 2015. godine (dalje u tekstu: Propisnik Državnog prvenstva) organizira 
i provodi Županijsko prvenstvo školskih sportskih društava (ŠSD) u futsalu. 
  

POKROVITELJ: Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu PGŽ 
ORGANIZATOR: Izvršni odbor Saveza ŠSD PGŽ 
Provoditelj: Toni Žitko, dopredsjednik Saveza ŠSD PGŽ 
Koordinator: Stanko Cvjetković, član Izvršnog odbora Saveza ŠSD PGŽ 
Povjerenik: Darko Štimac, 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 učenici koji imaju status redovno upisanog 
učenika škole. 

 Pravo natjecanja imaju učenici sa statusom redovno upisnog 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. 

 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 
2015./2016. 
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 
    2015./2016.  
    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.  
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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 

 

II. NATJECANJE ŠSD SREDNJIH ŠKOLA – MLADIĆI 
 
1. SUSTAV  NATJECANJA 

Županijsko prvenstvo ŠSD srednjih škola za područje Primorsko-goranske županije održati će se u 3. 
stupnja sukladno prijavama u pravilu prema teritorijalnoj pripadnosti osnovnih škola. 

Dvije prvoplasirane momčadi sa Gradskog prvenstva Grada Rijeke stječu pravo nastupa u Završnici 
Županijskog prvenstva. 

Na Završnici Županijskog prvenstva dvije prvoplasirane momčadi sa Gradskog prvenstva Grada 
Rijeke i dvije prvoplasirane momčadi sa ostalog područja Županije igrati će po Kup sustavu polufinalne i 
finalne utakmice. Pobjednici iz polufinalnih utakmica igrati će utakmicu za 1. i 2. mjesto dok će poraženi iz 
polufinalnih utakmica igrati utakmicu za 3. i 4. mjesto.     

Županijsko prvenstvo će se provoditi prema Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih 
društava Republike Hrvatske za 2015./2016. godinu i Pravilniku o natjecanju Hrvatskog nogometnog 
saveza.  
 
2. IZVOD IZ PROPISNIKA I POSEBNIH ODREDBI ZA FUTSAL 

Posebne odredbe za mali nogomet: 
- Natjecanje se održava po ovim pravilima i pravilima za mali nogomet «futsal» Hrvatskog nogometnog 

saveza. 
- Momčad se sastoji od najviše 10 (deset) igrača i jednog voditelja-trenera. 
- Na natjecanju momčad mora imati dresove s brojevima različite boje od protivničke momčadi.  
- U natjecanjima za srednje škole momčad igra s četiri igrača u polju i vratarom (4+1).   
- Utakmice se igraju s loptama za «futsal» broj „4“. 
- Natjecanje se održava na igralištu rukometnih dimenzija s rukometnim golovima. 
- Vrijeme jedne utakmice iznosi 2 x 15 minuta s odmorom od 5 minuta. 
- Vrijeme se ne zaustavlja poslije sučeva zvižduka, osim u slučaju time-outa ili izvanrednih događaja kao 

što je teža ozljeda, disciplinski prekršaj sudionika, publike ili tehničkog kvara. 
U doigravanju (2.stupanj natjecanja, 2 krug ) i Završnici županijskog prvenstva posljednje dvije (2) 
minute utakmice, igra se čista igra ( vrijeme se zaustavlja u svakom prekidu, a nastavlja kad lopta 
nakon prekida ponovno bude u igri.   

- Izmjene igrača može tražiti voditelj momčadi ili kapetan momčadi. Izmjene igrača obavljaju se na 
sredini igrališta, a broj izmjena tijekom utakmice nije ograničen. 

- Pobjednik za pobjedu dobiva 3 (tri) boda, u slučaju neriješenog rezultata momčadi dobivaju po 1 
(jedan) bod, dok poraženi ne dobiva bodove. 

- U utakmicama koje se igraju po kup sustavu, u slučaju neriješenog rezultata izvode se izravni udarci s 
udaljenosti 6 m, i to naizmjence 3 (tri) igrača svake momčadi.  

- Ako se i tada ne dobije pobjednik, izvode se izravni udarci i to naizmjenično po jedan igrač iz svake 
momčadi dok se ne dobije pobjednik. 

- Kaznene udarce ne smiju izvoditi igrači koji su isključeni iz igre. 
- Svaka momčad ima pravo u svakom poluvremenu jedanput zatražiti minutu odmora (time-out). Minutu 

odmora može tražiti voditelj-trener ili kapetan momčadi, a odobrava se u prvom prekidu igre. 
- Tijekom  produžetka nije dopuštena minuta odmora. 
- Zamjena se obavlja bilo kada je lopta u igri ili izvan igre i na nju se primjenjuju sljedeći uvjeti: 
- Igrač koji napušta igralište mora to učiniti u vlastitom području za zamjene. 
- Igrač koji ulazi na igralište mora to učiniti u vlastitom području za zamjene, ali tek kada je igrač koji  

napušta igralište potpuno prešao uzdužnu crtu. 
- Zamjenski igrač podliježe ovlasti i odlukama suca, bez obzira na to je li pozvan u igru ili ne. 
- Zamjena je dovršena kada zamjenski igrač stupi na igralište. Od tog trenutka on postaje aktivni igrač, a 

igrač kojeg zamjenjuje to prestaje biti. 
- Vratar može igrati u kaznenom prostoru samo kako nalažu pravila malog nogometa Hrvatskog 

nogometnog saveza. Vratar mora nositi opremu koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača. 



 4 

- U igri se primjenjuje pravilo akumuliranog prekršaja. Nakon pet akumuliranih prekršaja za svaki sljedeći 
prekršaj izvodi se izravan slobodan udarac s 10 metara. Akumulirani prekršaji se ne prenose iz prvog u 
drugo poluvrijeme. 

- Zbog težeg prekršaja ili nesportskog ponašanja igrača, igrač dobiva žuti karton. Drugi žuti karton istom 
igraču automatski povlači crveni karton. Igrač koji je dobio crveni karton isključuje se i napušta igru i 
klupu za rezervne igrače te na toj utakmici više ne može sudjelovati u igri. Nakon isteka od 2 minute, 
isključenog igrača može zamijeniti rezervni igrač. Ako momčad s više igrača postigne zgoditak, 
zamjenski igrač može ući u igru prije isteka kazne od 2 minute, a ako momčad s manjim brojem igrača 
postigne pogodak, igra se nastavlja bez promjene broja igrača. 

- Ukoliko igrač u jednoj utakmici dobije 2 žuta kartona (crveni karton), nema prava nastupa u sljedećoj 
utakmici.  

- U slučaju kažnjavanja igrača s  izravnim crvenim kartonom (zbog izrazito grubog prekršaja, drskog 
ponašanja, napada na suca), tom se igraču  po automatizmu zabranjuje nastup na sljedećoj utakmici, a 
o dodatnim sankcijama odlučuje Povjerenik natjecanja. 

- Svaki izlazak lopte cijelim obujmom preko uzdužne crte (aut), odnosno poprečne crte (korner) izvodi se 
nogom. 

- Momčad ne može započeti utakmicu ukoliko nema pet igrača (4+1) na igralištu. 
- Momčad može sudjelovati u jednoj utakmici sve dok u polju  ima barem 2 (dva) igrača i vratara. 
- Ukoliko momčad ostane s 2 (dva ) igrača u polju, utakmica se prekida i registrira s 3 (tri) naprema 0 

(nula) za protivnika (momčad koja ima više igrača)  ili ako je tog trenutka rezultat veći od navedenog, 
registrirat će se taj rezultat. 

- Sva ostala pravila su prema službenim pravilima futsal za mali nogomet Hrvatskog nogometnog saveza   
- Službene osobe odrediti će Udruga nogometnih sudaca Primorsko-goranske županije 

Posebna napomena 
 U slučaju jednakog broja bodova, poredak će se utvrditi (sukladno članku 65. Pravilnika o 

nogometnim natjecanjima Hrvatskog nogometnog saveza) na osnovu dodatne pomoćne tablice – 
vrednuju se samo rezultati koje su momčadi s jednakim brojem bodova postigli u međusobnim 
utakmicama. Ako je i tada zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i primljenih 
pogodaka, a ako je i ta razlika jednaka odlučuje veći broj postignutih pogodaka. 

Ukoliko se na navedeni način ne može utvrditi poredak, isti će se utvrditi (prema Propisniku Državnog 
prvenstva ŠSD Republike Hrvatske za šk. god. 2015./2016. i članku 65. Pravilnika o nogometnim 
natjecanjima HNS-a)  primjenom ždrijeba.   
 

3. POPIS PRIJAVLJENIH SUDIONIKA (po skupinama/grupama) 
 

Za Županijsko prvenstvo prijavljeno je ukupno 9 momčadi koje su razvrstane u 3 grupe i to kako slijedi: 

 

 Grupa: A  
 

RB 
ŠKOLSKO 

SPORTSKO DRUŠTVO 
MJESTO SREDNJA ŠKOLA NAT. BROJ GRUPA 

1. PETAR KLEPAC Čabar Vladimir Nazor  A 

2. TIN GRGURIĆ Delnice Srednja škola Delnice  A 

3. ŽTŠ Moravice Željenička tehnička škola  A 

 
 

 Grupa: B 
 

RB 
ŠKOLSKO 

SPORTSKO DRUŠTVO 
MJESTO SREDNJA ŠKOLA NAT. BROJ GRUPA 

1. GEK Opatija Gimnazija E.Kumičić  B 

2. LUMBER Opatija Ugostiteljska škola  B 

3. TURIST Opatija Hoteljersko-turistička škola  B 
 

 

 Grupa: C 
 

RB 
ŠKOLSKO 

SPORTSKO DRUŠTVO 
MJESTO SREDNJA ŠKOLA NAT. BROJ GRUPA 

1. MLADI POMORAC Bakar Pomorska škola  C 

2. GALEB Krk Hrv. kralj Zvonimir  C 

3. KAMENJAK Crikvenica Dr. A. Barca  C 
 

 

================================================================== 
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1. RASPORED I KALENDAR NATJECANJA 
 

1. RAZIGRAVANJE (I. STUPANJ  NATJECANJA) 
 

Napomena: U doigravanju (II. stupanj natjecanja ) pravo nastupa stječu prvoplasirane momčadi iz svake 
skupine (grupe). 

 

Broj 
utak. 

Grupa Kolo 
UTAKMICA 

(Domaćin : Gost) 
REZULTAT DATUM 

VRIJEME 
(početak) 

MJESTO 
IGRANJA 

01 A I TIN GRGURIĆ ŽTŠ  

12.02.16. 

09:00 
Delnice –   

Dom sportova 
02 A II PETAR KLEPAC TIN GRGURIĆ  09:40 

03 A III ŽTŠ PETAR KLEPAC  10:20 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Broj 
utak. 

Grupa Kolo 
UTAKMICA 

(Domaćin : Gost) 
REZULTAT DATUM 

VRIJEME 
(početak) 

MJESTO 
IGRANJA 

04 B I LUMBER TURIST  

12.02.16. 

09:00 Opatija- 
Sportska 

dvorana Marino 
Cvetković 

05 B II GEK LUMBER  09:40 

06 B III TURIST GEK  10:20 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Broj 
utak. 

Grupa Kolo 
UTAKMICA 

(Domaćin : Gost) 
REZULTAT DATUM 

VRIJEME 
(početak) 

MJESTO 
IGRANJA 

07 C I GALEB KAMENJAK  

12.02.16. 

10:00 
Mavrinci- 

sportska dvorana 
08 C II MLADI POMORAC GALEB  10:40 

09 C III KAMENJAK MLADI POMORAC  11:20 
 
 
 

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

2. DOIGRAVANJE (II. STUPANJ  NATJECANJA) - 
 

Napomena:  U Završnicu ŽP (III. stupanj natjecanja) pravo nastupa stječu dvije prvoplasirane momčadi iz 
skupine ( grupe ) D 

 

Broj 
utak. 

Grupa Kolo 
UTAKMICA 

(Domaćin : Gost) 
REZULTAT DATUM 

VRIJEME 
(početak) 

MJESTO 
IGRANJA 

10 D I    

25.02.16. 

10:00 
Mavrinci- 

sportska dvorana 
11 D II    10:40 

12 D III    11:20 

 

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

3. ZAVRŠNICA ŽUPANIJSKOG PRVENSTVA (III.  STUPANJ  NATJECANJA) 
 

Broj 
utak. 

Grupa Kolo 
UTAKMICA 

(Domaćin : Gost) 
REZULTAT DATUM 

VRIJEME 
(početak) 

MJESTO 
IGRANJA 

13 
Polufinale 

D 1 Rijeka 2  

xx.03.16. 

 

Odredit će se 
naknadno 

14 Rijeka 1 D 2   

15 
Finale za 

3. i 4. mjesto 

Poraženi 
D 1 / Rijeka 2 

Poraženi 
Rijeka 1 / D 2 

  

16 
Finale za 

1. i 2. mjesto 

Pobjednik 
D 1 / Rijeka 2 

Pobjednik 
Rijeka 1 / D 2 

  

 
 

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

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.  

 Na Poluzavršnicu Državnog prvenstva – Skupina Zapad pravo nastupa stječe prvoplasirana 
momčad sa Županijskog prvenstva Primorsko-goranske županije. 

 


