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I. UVOD
Savez školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Savez ŠSD PGŽ),
pozivom na Propisnik Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske za školsku
godinu 2013./2014.– HŠŠS, rujan 2013. godine (dalje u tekstu: Propisnik Državnog prvenstva) organizira
i provodi Županijsko prvenstvo školskih sportskih društava (ŠSD) u odbojci

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: Eduard Prijić, član Izvršnog odbora Saveza ŠSD PGŽ
Povjerenik: Velimir Liverić, 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 upisnog

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 10 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 učeničkih
knjižica (sa slikom i pečatom škole preko slike), "članskih iskaznica",
identifikacijskih listovba, osobnih iskaznica ili putovnica. Učenik 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.

 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 nacionalnog sportskog saveza
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II. NATJECANJE ŠSD OSNOVNIH ŠKOLA – DJEČACI

1. SUSTAV  NATJECANJA
Županijsko prvenstvo ŠSD osnovnih škola za područje Primorsko-goranske županije održati će se u

3. stupnja sukladno prijavama u pravilu prema načelu teritorijalne 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 i Pravilniku o natjecanju
Hrvatskog odbojkaškog saveza.

2. IZVOD IZ PROPISNIKA I PROPOZICIJA NATJECANJA
Bitni izvodi iz Propisnika i Propozicija natjecanja jesu:

- Natjecanje se održava po ovim pravilima  i po pravilima Hrvatskog odbojkaškog saveza.
- Momčad se sastoji od najviše 12 igrača i jednog voditelja-trenera. Samo igrači upisani iz 'Prijavnog lista'
u zapisnik mogu ući u igralište i igrati na utakmici.
- Svaka momčad ima mogućnost prijaviti u popisu od 12 igrača i 1 (jednog) specijaliziranog igrača: libera.
- Utakmica može početi ako svaka momčad ima u polju najmanje 6 (šest) igrača. Prije početka svakog
seta voditelj-trener momčadi mora na listiću postave predati početnu postavu svoje momčadi. Ispravno
popunjen i potpisan listić voditelj-trener momčadi predaje se zapisničaru.
- Jednoj momčadi dopušteno je najviše 6 (šest) zamjena u istom setu. Istodobno može biti zamijenjen
jedan ili više igrača.
- Libero mora biti upisan prije utakmice u poseban redak zapisnika rezerviran u tu svrhu. Njegov broj
mora također biti dodan na listić postave za prvi set.
- Oprema igrača sastoji se od majice, gaćica, čarapa i športske obuće. Boja i dizajn majica, gaćica i
čarapa moraju biti jednaki za čitavu momčad, osim za libera. Majice igrača moraju biti označene
brojevima od 1 (jedan) do 12 (dvanaest). Brojevi na majicama moraju se nalaziti na sredini prsa i leđa.
- Visina mreže u natjecanju momčadi ŠŠD za osnovne škole je 224 cm za dječake.
- Svaka momčad ima pravo najviše 2 (dva) odmora. Svi odmori traju 30 sekundi. Dodatna 2 (dva)
„Tehnička odmora“ tijekom 1. i 2. seta od po 30 sekundi automatski se primjenjuju kad vodeća momčad
postigne 8 i 16 poena. U odlučujućem (trećem) setu nema „Tehničkog odmora“, ali svaka momčad može
zatražiti dva propisana odmora u trajanju od 30 sekundi.
- Utakmicu dobiva momčad koja je pobjednik dvaju setova. U slučaju izjednačenog rezultata 1:1,
odlučujući (treći) set igra se do 15 poena s vodstvom od najmanje dva poena.
- Set (osim odlučujućeg, trećeg seta) dobiva ekipa koja je prva osvojila 25 poena s vodstvom od najmanje
dva poena.
- U slučaju izjednačenog rezultata 24:24, igra se nastavlja dok se ne postigne vodstvo od dva poena.
- Stanke između setova traju 3 (tri) minute. Za to vrijeme obavlja se promjena polja igrališta te se  upisuje
postava momčadi u zapisnik.
- Prije početka utakmice zajedničko zagrijavanje na mreži je 10 minuta.

3. POPIS PRIJAVLJENIH SUDIONIKA (po grupama)
Za Županijsko prvenstvo prijavljene su ukupno 3 momčadi koje je razvrstane u grupu A i to kako slijedi:

 Grupa: A
RB ŠKOLSKO

SPORTSKO DRUŠTVO MJESTO OSNOVNA ŠKOLA NAT. BROJ GRUPA

1. R. K. JERETOV Opatija R.K. Jeretov A
2. JELEN Dražice Jelenje-Dražice A

========================================================================
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4. RASPORED I KALENDAR NATJECANJA
1. RAZIGRAVANJE (I. STUPANJ  NATJECANJA)

Napomena: Na završnicu Županijskog prvenstva (III. stupanj natjecanja) pravo nastupa stječu dvije
prvoplasirane  momčadi iz razigravanja.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj
utak. Grupa Kolo UTAKMICA

(Domaćin : Gost) REZULTAT DATUM VRIJEME
(početak)

MJESTO
IGRANJA

01 A I R. K. JERETOV JELEN 07.03.14. 13:00
Opatija–

OŠ Rikard
Katalinić Jeretov

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

2. ZAVRŠNICA ŽUPANIJSKOG PRVENSTVA (III. STUPANJ NATJECANJA)

Broj
utak. Grupa Kolo UTAKMICA

(Domaćin : Gost) REZULTAT DATUM VRIJEME
(sati)

MJESTO
IGRANJA

02
Polufinale

A 1 Rijeka 2

xx.03.14. Odredit će se
naknadno

03 Rijeka 1 A 2

04 Finale za
3. i 4. mjesto

Poraženi
A 1 / Rijeka 2

Poraženi
Rijeka 1 / A 2

05 Finale za
1. i 2. mjesto

Pobjednik
A 1 / Rijeka 2

Pobjednik
Rijeka 1 / A 2

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

5. 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 Poluzavršnici Državnog prvenstva – Skupina Zapad pravo nastupa stječe prvoplasirana

momčadi sa Županijskog prvenstva Primorsko-goranske županije.


