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Temeljem članka 27. Statuta Školskog športskog saveza Osječko-baranjske županije, Izvršni odbor
Školskog športskog saveza Osječko-baranjske županije na sjednici održanoj 10. listopada 2018.
godine, donio je sljedeći

PROPISNIK

Županijskog natjecanja školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola
Osječko-baranjske županije

1. O P Ć E O D R E D B E

Članak 1.

Ovim Propisnikom određuju se opći i posebni uvjeti održavanja županijskih natjecanja školskih
sportskih društava osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: ŽN ŠSD
OŠ i SŠ), kao i osnovne norme ponašanja sudionika u natjecanjima.
Vremenik i raspored natjecanja, kao i obrasci za županijska natjecanja, sastavni su dio Propisnika.
Propisnik županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih u srednjih škola usklađen je s
Propisnikom Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske.

1.1. Organizacija natjecanja

Članak 2.

Izvršni odbor Školskog športskog saveza Osječko-baranjske županije donosi Propisnik za županijska
natjecanje školskih sportskih društava za učenike 5. i 6. razreda osnovnih škola.
Svi sudionici (natjecatelji, voditelji, suci, gledatelji, itd.) dužni su pridržavati se odredbi Propisnika.

Propisnik Županijskog natjecanja školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola

4

Članak 3.

Školski športski savez Osječko-baranjske županije financira i organizira županijska natjecanja u
suradnji s gradskim školskim sportskim savezima, ŠSD, osnovnim školama.
Domaćini natjecanja su škole pobjednice gradskih natjecanja, a mogu biti i gradski školski sportski
savezi.
Za administrativne poslove organizacije natjecanja zaduženo je tajništvo ŠŠSOBŽ.

Članak 4.

Ekipno županijsko natjecanje ŠSD osnovnih škola održat će se u sljedećim sportovima:

br.

osnovne škole

djevojčice

dječaci

1.

Futsal

￭

￭

2.

Košarka

￭

￭

3.

Rukomet

￭

￭

4.

Atletika

￭

￭

5.

Odbojka

￭

￭

6.

Kros

￭

￭

1.2. Sustav natjecanja

1.2.1 Županijska natjecanja

Članak 5.

Ekipe ŠSD koje nisu sudjelovale na gradskim/općinskim natjecanjima (u slučaju da ima dvije i više
ekipa) nemaju pravo nastupa na županijskom natjecanju.

Članak 6.

Prvo i drugo plasirana ekipa iz grada Osijeka te prvoplasirane ekipe s gradskih/općinskih natjecanja,
stječu pravo nastupa na županijskom natjecanju.

Članak 7.
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Odluku o domaćinstvima županijskih natjecanja donosi Izvršni odbor u suradnji s gradskim školskim
sportskim savezima, ŠSD te osnovnim školama.
Domaćin županijskog natjecanja je škola – pobjednik gradskog natjecanja. Ukoliko škola nije u
mogućnosti organizirati i provesti županijsko natjecanje, domaćinstvo će preuzeti gradski školski
sportski savez pod kojim škola djeluje.
Škola, domaćin županijskog natjecanja dužna je obavijestiti tajništvo ŠŠSOBŽ o svim tehničkim,
organizacijskim i natjecateljskim pojedinostima, a tajništvo će putem Izvršnog odbora obavijestiti
sudionike natjecanja.
Domaćin će najkasnije 7 dana prije održavanja natjecanja, dostaviti pismenu obavijest tajništvu
ŠŠSOBŽ (RASPIS - OBRAZAC „F“) s detaljnim uputama o vremenu i mjestu održavanja natjecanja, a
tajništvo će putem Izvršnog odbora obavijestiti škole koje su izborile pravo sudjelovanja na županijskom
natjecanju.

Domaćin županijskog natjecanja dužan je osnovati Natjecateljsko povjerenstvo koje se mora upoznati
s odredbama Propisnika.

Članak 8.

Za nesmetano održavanje natjecanja, domaćin natjecanja je dužan:


osigurati sve tehničke i organizacijske uvjete prema pravilima sporta i Propisnika,



osigurati primjereno suđenje na način da svi suci koji sude na natjecanju moraju biti na listi
nacionalnih saveza, odnosno da smiju suditi najmanje drugu seniorsku ligu,



osigurati odgovarajuću zdravstvenu zaštitu na mjestu natjecanja, kao i unaprijed odrediti
postupak zbrinjavanja ozlijeđenog natjecatelja,



delegirati učenika koji će sudjelovati u projektu Igram, pišem, lajkam



delegirati učenika koji će pročitati Fair-play zakletvu:


SVEČANO PRISEŽEMO DA ĆEMO SE POŠTENO I SPORTSKI ODNOSITI PREMA
SVIM SUDIONICIMA NATJECANJA TE DA ĆEMO SVOJIM PONAŠANJEM NA I
IZVAN SPORTSKOG IGRALIŠTA DOSTOJNO PREDSTAVLJATI SVOJU ŠKOLU,
SVOJ GRAD I OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU.



na vrijeme izvijestiti sve sudionike natjecanja o spomenutim uvjetima.

Članak 9.
Županijsko natjecanje u sportskim igrama odigrava se prema sljedećim sustavima:

1. Ako je za natjecanje prijavljeno 7 ekipa ŠSD, formira se grupa A od 4 ekipe i grupa B od 3
ekipe. Prvi krug natjecanja u grupi A odigrava se prema Bergerovim tablicama. Drugi krug
odigravaju pobjednici, dok poraženi igraju za 3. i 4. mjesto u A grupi. Unutar B grupe igra se po
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jednostrukom bod sistemu. Prvoplasirane ekipe iz grupa igraju za 1. mjesto, dok drugoplasirane
ekipe iz grupa igraju za 3. mjesto. Ostale ekipe na natjecanju dijele 5. mjesto.
Redoslijed utakmica na natjecanju je:
1. B2-B3
2. A1-A4
3. A2-A3
4. B1-B2
5. POBJEDNICI A
6. B3-B1
7. PORAŽENI A
8. utakmica za 3. mjesto
9. utakmica za 1. mjesto

2. Ako je za natjecanje prijavljeno 6 ekipa ŠSD, ekipe će biti podijeljene u 2 grupe s po 3 momčadi.
Unutar grupa igra se po jednostrukom bod sistemu. Prvoplasirane ekipe iz grupa igraju za 1.
mjesto, dok drugoplasirane ekipe iz grupa igraju za 3. mjesto Ostale ekipe na natjecanju dijele
5. mjesto. (redoslijed utakmica A2-A3, B2-B3, A1-A2, B1-B2, A3-A1, B3-B1, utakmica za 3.
mjesto, utakmica za 1. mjesto)
2.

Ako je za natjecanje prijavljeno 5 ekipa, formiraju se grupa A od 3 ekipe i grupa B od 2 ekipe.
Unutar grupa igra se po jednostrukom bod sistemu. Prvoplasirane ekipe iz grupa igraju za 1.
mjesto, dok drugoplasirane ekipe iz grupa igraju za 3. mjesto. (A2-A3, A1-A2, B1-B2,A3-A1,
utakmica za 3. mjesto, utakmica za 1. mjesto)

3.

Ako je za natjecanje prijavljeno 4 ili 3 ekipe, igra se po jednostrukom sustavu bodovanja.

4.

Ako je za natjecanje prijavljeno 2 ekipe, ekipe će odigrati međusobni susret, a pobjednik stječe
pravo nastupa u višem rangu natjecanja.

Grupe se formiraju ždrijebom ekipa, na sastanku Natjecateljskog povjerenstva, neposredno prije
početka natjecanja.
Redoslijed ekipa određuje se na temelju "Posebnih odredbi" ovog Propisnika i prema pravilima i
propisima Nacionalnih sportskih saveza.
Za atletiku i kros natjecanja se organiziraju primjerenim sustavom natjecanja.
Ranking pojedinaca ili ekipe koje su utvrdili strukovni sportski savezi u pojedinim sportovima, ne
primjenjuju se niti u jednom sportu, već se suparnici određuju ždrijebanjem.

Članak 10.

Za tumačenje odredbi Propisnika u svezi s natjecanjem ovlašten je delagat natjecanja, svako pojedino
Natjecateljsko povjerenstvo, Disciplinska komisija i Izvršni odbor ŠŠSOBŽ.
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Članak 11.

Ekipe i natjecatelji dužni su na vrijeme i prema uputama domaćina odazvati se na početak natjecanja.

Članak 12.

Samo natjecatelji i voditelj koji su upisani u obrazac prijave imaju pravo nastupa.
Rezerve se mogu prijaviti u svim sportovima (moguće je prijaviti 50% više učenika od broja određenog
za svaki pojedini sport) te je za njih potrebno imati pravovaljanu dokumentaciju (potpis ravnatelja i
ovjera liječnika). Naknada troškova podmirit će se prema Članku 29.


npr. za rukomet je moguće prijaviti 21 učenika, za košarku 18 učenika, za futsal 15
učenika…

Ukoliko je prijava poslana putem e-maila ili faxa, original na natjecanju mora biti istovjetan pristigloj
prijavi.
Članak 13.

Članovi ekipe ŠSD moraju imati iste dresove.
Nastup u dresovima s klupskim obilježjima nije dozvoljen.
Natpisi sponzora na dresovima su dozvoljeni osim onih tvrtki koje se bave proizvodnjom i prodajom
alkoholnih, duhanskih proizvoda ili nekih drugih koji ne priliče školskom sportu, a o tome može odlučiti
Natjecateljsko povjerenstvo.
U sportovima u kojima su po pravilima igre potrebni brojevi na dresovima, natjecatelji moraju nastupiti
samo u dresovima s vidljivo označenim brojevima.
Ukoliko dvije ekipe imaju iste ili slične majice, drugo imenovana ekipa mora nositi markirne majice.

Članak 14.

U zapisnike s utakmica i u sve ostale službene isprave kao i u izvješća s natjecanja, upisuju se potpuni
podaci sudionika (naziv ŠSD, naziv škole, mjesta).
Ako dva ili više ŠSD imaju isto ime, u izvješću/zapisniku uz naziv ŠSD upisuje se i grad iz kojeg je
ŠSD/škole. Svako izvješće sadrži puna imena svih sudionika natjecanja.

Članak 15.

Natjecanja se održavaju po OPĆIM i POSEBNIM ODREDBAMA ovog Propisnika. Ako se neko pitanje
ne može nedvojbeno riješiti ovim Propisnikom ili Propisnikom Državnog prvenstva, za rješavanje takvih
pitanja primjenjuju se pravila strukovnih sportskih saveza.

Članak 16.
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Ekipe su dužne prisustvovati sveukupnom natjecanju.
O svakom samovoljnom i bezrazložnom odlasku ekipe ili pojedinca s natjecanja, Natjecateljsko
povjerenstvo izvješćuje Disciplinsku komisiju ŠŠSOBŽ.

Članak 17.

Ekipa koja je stekla pravo sudjelovanja u višem rangu natjecanja, ne može odustati od natjecanja.
Izostanak ekipe s natjecanja moguć je samo uz pismeno obrazloženje i uz pismenu suglasnost
ŠŠSOBŽ ili Hrvatskog školskog sportskog saveza na višem rangu natjecanja (Poluzavršno i Završno).
Ekipi koja ne postupi po navedenoj proceduri izreći će se odgovarajuća kazna.

Članak 18.

Nakon završetka natjecanja domaćin je dužan dostaviti rezultate natjecanja najkasnije tri dana po
završetku održanog natjecanja tajništvu ŠŠSOBŽ, a tajništvo će objedinjeno izvješće s fotografijama
dostaviti školskim sportskim društvima koja su sudjelovala na tom natjecanju.

Članak 19.

Izvješće s natjecanja na Obrascu "C" dostavlja se za svaki sport, za svaku konkurenciju, odnosno spol
posebno.
U izvješću obvezno mora biti navedeno:


ime škole domaćina, šifra škole,



ime voditelja natjecanja,



datum održavanja natjecanja, OŠ grupacija i spol,



mjesto/grad održavanja natjecanja,



popis sudionika s nazivom ŠSD, naziv škole i mjesta,



rezultati natjecanja:
1. unutar grupe
2. razigravanje svih susreta
3. opisno, ovisno o sustavu provedenog natjecanja s obzirom na karakter sporta



konačni poredak ekipa,



ime i prezime svakog pojedinog natjecatelja;



ime i prezime svih voditelja – Natjecateljskog povjerenstva.

Nepotpuna izvješća neće se prihvatiti, odnosno neće se odobriti naknada troškova.
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Članak 20.

Domaćin županijskog natjecanja dužan je svim ŠSD podijeliti unificirana priznanja za sudjelovanje na
županijskom natjecanju. "Priznanje za sudjelovanje", osim sporta i discipline, treba sadržavati naziv
ŠSD i spol. Za osvojeno 1., 2. i 3. mjesto, ekipe će biti nagrađene medaljama. Po završetku svih
županijskih natjecanja, prema mogućnostima, organizirat će se prijem kod župana ili pročelnika Ureda
za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Županije.

1.2.1.1. Pravo nastupa i prijave

Članak 21.

Pravo nastupa na županijskom natjecanju ŠSD 5. i 6. razreda OŠ imaju one školske ekipe koje su to
ostvarile prema općim i posebnim odredbama ovog Propisnika. Ukoliko ekipa ostvari pravo nastupa na
županijskom natjecanju, ali se ne prijavi domaćinu natjecanja u zadanom roku, ne može pristupiti
natjecanju.

Članak 22.

Za ŠSD mogu nastupiti učenici koji imaju status redovno upisanog učenika škole za koju nastupa i to
prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi.

Članak 23.

Pravovaljanim dokumentom, kojim se potvrđuje da su prijavljeni učenici u statusu redovitih učenika
škole i mentor ili voditelj određen od strane ravnatelja, smatra se Prijavni list, ovjeren potpisom
ravnatelja i pečatom škole i liječnika*..
Na županijskom natjecanju dozvoljeno je prisustvo jednog mentora ili voditelja kojem su refundirani
troškovi predviđeni Člankom 29.
Škola ima mogućnost na Županijsko natjecanje poslati i mentora i voditelja uz obvezu samostalne
organizacije i financiranja prijevoza, prehrane i naknade.
Na Prijavnom listu obavezno mora biti naveden mentor te ukoliko škola koristi tu mogućnost, i voditelj.
Mentor je učitelj, odnosno, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture koji obavezno mora biti djelatnik
škole koja sudjeluje na natjecanjima u organizaciji ŠŠSOBŽ i zadovoljava uvjete iz članka 59. i 60.
Zakona o sportu.
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Voditelj može biti i osoba koja je djelatnik škole koja sudjeluje na natjecanjima u organizaciji ŠŠSOBŽ
ali ne mora biti učitelj odnosno nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture već je učitelj odnosno nastavnik
nekog drugog predmeta. Voditelj može biti osoba koja je vanjski suradnik.
Mentor i voditelj imaju pravo na natjecanju sjediti na klupi uz svoju ekipu.

Prijavni list za županijska natjecanja mora se dostaviti domaćinu natjecanja najkasnije 3 dana prije
početka natjecanja do 12,00 sati. Original prijavni list ovjeren od ravnatelja škole i liječnika , ekipa
donosi na natjecanje.

Članak 24.

Identifikacija učenika obavlja se na samom natjecanju predočenjem važećih iskaznica HŠSS-a .
Učenici i voditelji bez ispravnih identifikacijskih dokumenata ni pod kojim uvjetima ne mogu nastupiti na
natjecanju.
Voditelj natjecanja može u bilo kojem trenutku zatražiti od voditelja natjecanja dodatnu identifikaciju
učenika.

Članak 25.

Za prijavu natjecatelja za sudjelovanje na školskim sportskim natjecanjima koristi se obrazac "A" ili
"A1".

Članak 26.

Voditelj ekipe dužan je prije početka natjecanja Natjecateljskom povjerenstvu predočiti:
1. original prijavni list,
2. iskaznice HŠSS.

Članak 27.

Samo natjecatelji koji su elektronski upisani u Prijavni list imaju pravo nastupa na županijskom
natjecanju. Ekipe čiji je Prijavni list pisan rukom ili natjecatelji čija su imena nadopisana rukom na
prijavni list nemaju pravo nastupa na natjecanju.
Svi učenici koji nastupaju na bilo kojoj razini natjecanja (općinskih, gradskih, županijskih, poluzavršnih
natjecanja ili završnici DP) moraju imati uredno upisan nalaz o obavljenom liječničkom pregledu ili
moraju posjedovati službenu liječničku potvrdu kao dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti.



Liječnički pregled obvezan je za sve natjecatelje OŠ i SŠ te bez ovjerenog Prijavnog lista od strane liječnika, nije moguće

pristupiti natjecanju.
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Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost učenika za sudjelovanje na natjecanjima školskih sportskih
društava utvrđuje nadležan liječnik specijalist školske medicine, odnosno izabrani liječnik specijalist
pedijatar ili izabrani liječnik specijalist opće i/ili obiteljske medicine.
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 natjecanjima
samo ako prije početka natjecanja Natjecateljskom povjerenstvu predoči

liječničku potvrdu o

obavljenom liječničkom pregledu.
Za liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu priznaju se sportske iskaznice, ali
mentor/voditelj mora Natjecateljskom povjerenstvu dati na uvid original iskaznicu, a kopiju mora ostaviti.
Svaki natjecatelj dužan je sa sobom imati zdravstveni iskaznicu.

Članak 28.

Ekipa na natjecanju nastupa pod nazivom ŠSD.

1.2.1.2. Financiranje županijskih školskih sportskih natjecanja

Članak 29.

Po završetku natjecanja iz Proračuna Osječko-baranjske županije, a odlukama Izvršnog odbora
ŠŠSOBŽ, podmirit će se troškovi organizacije natjecanja domaćinu, prema sljedećim kriterijima:



br.
1.

troškovi prehrane

opis troškova
troškovi prehrane po sudioniku



br.
1.

br.
1.

opis troškova

25,00

rang natjecanja

iznos u kn

županijsko natjecanje

1 (170 kn)

rang natjecanja

iznos u kn

županijsko natjecanje

1 (170 kn)

troškovi liječničke službe

opis troškova
svi sportovi - zdravstveni radnik



županijsko natjecanje

iznos u kn

troškovi voditelja natjecanja

troškovi voditelja



rang natjecanja

ako se županijsko natjecanje održava u muškoj i ženskoj konkurenciji na jednom mjestu u isto vrijeme i u istom terminu,
priznat će se samo jedan iznos naknade za troškove liječničke službe.
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ako postoji opravdana potreba za iznajmljivanjem dodatnih rekvizita ili opreme, naknada troškova bit će odobrena



samo u slučajevima ako je zahtjev upućen i odobren od strane Izvršnog odbora ŠŠSOBŽ sedam dana prije održavanja
natjecanja.

putni troškovi i troškovi voditelja ekipa



županijsko
Disciplina

ukupan broj osoba

putni troškovi

natjecanje
naknada voditelju
ekipe

Futsal

(10+1) 11

priznaje se

1 (170 kn)

Košarka

(12+1) 13

1,00kn x udaljenost u

1 (170 kn)

Rukomet

(14+1) 15

Odbojka

(12+1) 13

Atletika

(10+1) 14

km (prema priloženoj
tablici ili HAK-u) x

1 (170 kn)
1 (170 kn)

broj osoba

1 (170 kn)

ako se županijsko natjecanje održava u muškoj i ženskoj konkurenciji na jednom mjestu u isto vrijeme i u istom



terminu, a ekipe imaju istog voditelja, priznat će se samo jedan iznos naknade za troškove voditelja;
troškovi prijevoza priznaju se školskim sportskim društvima koja se natječu van mjesta djelovanja matičnog



gradskog školskog sportskog saveza te školskim sportskim društvima koji djeluju unutar djelovanja istog gradskog
školskog sportskog saveza, ali su udaljeni od mjesta održavanja natjecanja više od 15km
o

prema tablici u prilogu Propisnika, a u skladu s HAK-ovim udaljenostima

o

ukoliko mjesto nije navedeno u tablici, udaljenost se vrednuje prema interaktivnoj karti HAKa za najkraću rutu uz izbjegavanje neasfaltiranih cesta.

Članak 30.

Naknada putnih troškova podmirit će se isključivo na osnovu dostavljenog zahtjeva na obrascu "B" koji
ekipe šalju domaćinu.
Naknada sudačkih troškova podmirit će se temeljem zahtjeva domaćina natjecanja (obrazac "E"), a
preko ŠŠSOBŽ, isplatom na IBAN žiro računa svakog pojedinog suca prema sljedećim kriterijima:

br.

disciplina

kriterij

maksimalni mogući
neto iznos u kn

1.

sportske igre

3 suca x broj utakmica x 50 kuna

1.050,00

2.

odbojka

4 suca x broj utakmica x 50 kuna

1.400,00

3.

atletika

18 sudaca x 1 natjecanje x 100 kuna

1.800,00

4.

kros

5 sudaca x 1 natjecanje x 100 kn

500,00

Naknada troškova prehrane, troškova liječničke službe, voditelja natjecanja, kao i putni troškovi i
troškovi voditelja (ORGANIZACIJSKI TROŠKOVI), podmirit će se isključivo na osnovu dostavljenog
zahtjeva na obrascu "D", koji domaćin upućuje na adresu: Školski športski savez Osječko-baranjske
županije, Kneza Trpimira 23, 31 000 Osijek ili na fax: 031/ 215-760, ili putem e-mail adrese:
skolskisportobz@gmail.com .
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1.2.2. Poluzavršna natjecanja

Članak 31.

Ekipe ŠSD koje nisu sudjelovale na Županijskom natjecanju te nisu stekle uvjet za viši rang natjecanja,
nemaju pravo nastupa na poluzavršnom natjecanju.

Članak 32.

Županijski prvaci stječu pravo nastupa na poluzavršnim natjecanjima koja će se održati po skupinama.
Županije su zemljopisno podijeljene po skupinama i u natjecanju će sudjelovati prvaci Županija.
Osječko-baranjska županija pripada skupini (regiji) "Istok" koju još čine: Vukovarsko-srijemska,
Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska.
Tajništvo ŠŠSOBŽ obavijestit će sudionike poluzavršnih natjecanja o domaćinu, mjestu i vremenu
održavanja natjecanja regije "ISTOK" te će se pobjednici županijskih natjecanja na poluzavršno
natjecanje prijavljivati putem internetske aplikacije Hrvatskog školskog sportskoga saveza najkasnije
48 sati prije održavanja natjecanja. Škole imaju pravo prijaviti 50 više učenika od dozvoljenog broja
određenim Posebnim odredbama ovog Propisnika. Popunjen elektronski obrazac Prijavnog lista škola
je dužna otisnuti i tako otisnut Prijavni list ovjeriti potpisom ravnatelja i pečatom škole te potpisom
liječnika i njegovim pečatom. Ovjeren Prijavni list voditelj ekipe nosi

sa sobom na poluzavršno

natjecanje.
Članak 33.

Ako je organizaciju natjecanja regije ISTOK dobila Osječko-baranjska županija, domaćin poluzavršnog
natjecanja je škola (školsko sportsko društvo), ili/i gradski školski sportski savez, koja je na županijskom
natjecanju osvojila prvo mjesto. Iznimno, Odlukom Izvršnog odbora, domaćinstvo može preuzeti druga
zainteresirana škola ili gradski školski sportski savez.

Članak 34.

Poluzavršna natjecanja održavaju se sukladno Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih
društava osnovnih Republike Hrvatske za učenike 5. i 6. razreda (www.skolski-sport.hr).
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1.2.3. Završna natjecanja

Članak 35.

Pravo nastupa na završnom natjecanju imaju prvoplasirane ekipe s poluzavršnih natjecanja po
skupinama te županijski pobjednici u krosu.
Članak 36.

HŠSS će održati javno ždrijebanje sudionika Završnice DP i to prije održavanja Završnice DP.
Ždrijebanje je javno i na njemu mogu prisustvovati svi predstavnici sudionika ŠSD koji su izborili nastup
na Završnici DP te predstavnici ŽŠSS-a.
Izvršni odbor HŠŠS će odlučiti o mjestu i terminu održavanja ždrijebanja.

Školske sportske ekipe koje su izborile pravo sudjelovanja na završnom natjecanju dužne su poslati
Prijavni list Hrvatskom školskom sportskom savezu isključivo putem internetske aplikacije objavljene
na web portalu HŠSS-a.
Popunjen elektronski obrazac Prijavnog lista škola je dužna otisnuti i tako otisnut Prijavni list ovjeriti
potpisom ravnatelja i pečatom škole te potpisom liječnika i njegovim pečatom. Ovjeren Prijavni list
voditelj ekipe nosi sa sobom na Završnicu DP-a.
Na Završnicu DP-a voditelj dolazi s brojem učenika određenim Posebnim odredbama ovog Propisnika.
Učenici i voditelj koji dolazi na Završnicu DP-a obavezno moraju biti upisani u Prijavni list za sport u
kojem nastupaju, prethodno poslan HŠSS-u.
Na samom natjecanju voditelj ekipe pokazuje Prijavni list s učenicima koji će se natjecati na Završnici
DP-a.

1.3.Tijela županijskih natjecanja

1.3.1. Koordinatori županijskih natjecanja / Izvršni odbor ŠŠSOBŽ

Članak 37.

Skupština ŠŠSOBŽ imenuje i razrješuje Izvršni odbor ŠŠSOBŽ, a na temelju Statuta ŠŠSOBŽ i ovog
Propisnika definiraju se zadaće i obveze članova.

Članak 38.

Članovi Izvršnog odbora predstavnici su gradskih školskih sportskih saveza te su koordinatori za
provedbu natjecanja na svom području:
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područje Osijeka - 2 člana



područje Đakova - 1 član



područje Baranje - 1 član



područje Valpova i Belišća - 1 član



područje Donjeg Miholjca - 1 član



područje Našica - 1 član

Članak 39.

Zadaće Izvršnog odbora (koordinatora):


definiranje rasporeda i domaćina natjecanja za školska sportska društva 5. i 6. razreda
osnovnih škola u: futsalu, košarci, rukometu, odbojci, krosu i atletici;



prihvaćanje domaćinstava natjecanja na svom području i određivanje škole domaćina
natjecanja te provođenje natjecanja;



komunikacija između tajništva ŠŠSOBŽ i sudionika natjecanja koji su se plasirali u viši
rang natjecanja (prosljeđivanje Raspisa);



nakon održanih županijskih natjecanja, a na osnovu obavijesti tajništva ŠŠSOBŽ,
prvoplasiranu ekipu uputiti na međužupanijska prvenstva;



prikupljanje i verificiranje izvješća s održanih natjecanja;



održavanje sastanaka u smislu pripreme, analize, poboljšanja organizacije i provedbe
natjecanja;



osiguravanje nagrada nakon završenog Državnog prvenstva, a prema financijskim
mogućnostima.

1.3.2. Natjecateljsko povjerenstvo

Članak 40.

Natjecateljsko povjerenstvo sastoji se od svih voditelja ekipa na natjecanju. Predsjednik Natjecateljskog
povjerenstva je ravnatelj škole domaćina natjecanja ili voditelj natjecanja.

Članak 41.

Natjecateljsko povjerenstvo može se o svim pitanjima konzultirati s delegatom natjecanja, ŠŠSOBŽ,
Hrvatskim školskim sportskim savezom i sa strukovnim hrvatskim savezom. Natjecateljsko
povjerenstvo dužno je pridržavati se odredbi ovog Propisnika, a ako se utvrde nepravilnosti, natjecanje
će se poništiti, a predstavnik neće steći pravo daljnjeg natjecanja. Sudionici natjecanja, odnosno
voditelji ekipa dužni su prije početka natjecanja raspraviti o svim mogućim spornim pitanjima s
Natjecateljskim povjerenstvom ili Disciplinskom komisijom ŠŠSOBŽ.
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Članak 42.

Prije početka natjecanja Natjecateljsko povjerenstvo:


zaprima i provjerava dokumentaciju,



provjerava identifikaciju učenika,



upoznaje voditelje sa sustavom natjecanja,



upoznaje suce s Posebnim odredbama sporta,



provodi ždrijebanje,



rukovodi natjecanjem i prati ponašanje svih sudionika,



zaprima pisane prigovore



donosi odluku na pisane prigovore u prvom stupnju,



donosi odluku o kazni počinitelju disciplinskog prekršaja u prvom stupnju,



priprema i dostavlja bilten s rezultatima.

1.3.3. Delegat na županijskom natjecanju

Članak 43.

Na natjecanju školskih sportskih društava prisutan je delegat natjecanja. Za svoj rad, delegat je
odgovoran Izvršnom odboru Školskog športskog saveza Osječko-baranjske županije.
Zadaće delegata:


vodi brigu o organizaciji i provedbi županijskog natjecanja,



pomaže u radu predsjedniku Natjecateljskog povjerenstva,



pomaže u radu Natjecateljskog povjerenstva,



tumači opće i posebne odredbe ovog Propisnika na natjecanju,



koordinira komunikaciju između sudaca, zapisničkog stola, ekipa i voditelja.

1.3.4. Disciplinska komisija

Članak 44.

Izvršni odbor ŠŠSOBŽ imenuje i razrješava Disciplinsku komisiju.

Članak 45.
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Disciplinska komisija broji tri člana (1 član Izvršnog odbora, 1 predstavnik osnovnih škola i 1 predstavnik
srednjih škola), a imenuje se za tekuću školsku godinu.
Disciplinska komisija djeluje na sjednicama, a odlučivati može ako su prisutna tri člana. Odluke se
donose većinom glasova.
Ukoliko postoji potreba za hitno donošenje odluka, Disciplinska komisija može održati i telefonsku
sjednicu.

Članak 46.

Zadaće Disciplinske komisije:


zaprima i rješava pisane prigovore vezane za provedbu natjecanja,



zaprima i rješava pisane prigovore na odluku Natjecateljskog povjerenstva,



Disciplinska komisija sastat će se po potrebi, a najkasnije tri dana nakon uloženog
prigovora.
Članak 47.

Disciplinska komisija pokrenut će postupak protiv počinitelja nekog oblika disciplinskog prekršaja kada
joj se dostavi odluka Natjecateljskog povjerenstva o kažnjavanju počinitelja prekršaja i žalba izvršitelja
prekršaja ili po službenoj dužnosti.
Članak 48.

Disciplinska komisija na svoj sastanak može pozvati sve zainteresirane strane. Nakon sastanka,
Disciplinska komisija će o utvrđenim činjenicama te svojoj odluci, izvijestiti Izvršni odbor. Na odluku
Disciplinske komisije, podnositelj pisanog prigovora može se žaliti Izvršnom odboru ŠŠSOBŽ.

1.4. Ponašanje sudionika

Članak 49.

Sudionikom ŽN ŠSD OŠ i SŠ smatra se svaki prijavljeni član neke ekipe, kao i voditelj te ekipe, suci,
delegati, predsjednik Natjecateljskog povjerenstva, gledatelji i druge osobe na natjecanju.
Sudionici ŽN ŠSD OŠ i SŠ dužni su se tijekom natjecanja, ali i izvan sportskih borilišta, ponašati u
skladu s pravilima lijepog ponašanja i poštene sportske igre.
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1.4.1. Odluke, kazne, odredbe i žalbe

Članak 50.

Natjecateljsko povjerenstvo donosi odluke u prvom stupnju, a Disciplinska komisija donosi odluke u
drugom stupnju, osim u slučajevima kada Disciplinska komisija postupi po službenoj dužnosti.

Članak 51.

Natjecateljsko povjerenstvo rješava žalbe vezane uz pravo nastupa prije početka natjecanja, a svaku
drugu zaprima u roku od deset minuta po završetku utakmice i rješava prije sljedeće utakmice.
Odluka Natjecateljskog povjerenstva na podneseni pisani prigovor mora biti u skladu s Propisnikom i
pravilima sportske grane.
Voditelji ekipa imaju pravo uvida u dokumentaciju drugih ekipa.
Voditelj može uložiti pismenu žalbu Natjecateljskom povjerenstvu.
Voditelji koji su u sporu nemaju pravo glasa pri donošenju odluke, a u slučaju jednakog broja glasova,
odlučujući je glas predsjednika Natjecateljskog povjerenstva.
Na Odluku Natjecateljskog povjerenstva, podnositelj pisanog prigovora može se žaliti u roku od
petnaest minuta po završetku natjecanja Disciplinskoj komisiji. Pisana žalba uručuje se predsjedniku
Natjecateljskog povjerenstva koji ju uručuje Disciplinskoj komisiji.

Članak 52.

Ako se tijekom natjecanja ustanovi da neki od natjecatelja NIJE:


upisan u prijavni list;



obavio liječnički pregled;



učenik škole za čiji ŠSD nastupa;

ili se utvrde nepravilnosti kao:


dokumenti identifikacije su neispravni ili krivotvoreni;



druga kršenja Propisnika;

Natjecateljsko povjerenstvo će poništiti postignute rezultate te ekipe. ŠSD nema pravo nastaviti
natjecanje i ostaje bez plasmana na tom natjecanju. Natjecateljsko povjerenstvo će o utvrđenim
činjenicama izvijestiti Disciplinsku komisiju ŠŠSOBŽ, a prema ŠSD će se primijeniti kaznene odredbe
predviđene ovim Propisnikom.

Članak 53.
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Natjecateljsko povjerenstvo može odgoditi početak natjecanja ako se utvrdi:


da su razlozi kašnjenja neke ekipe opravdani;



da odgoda početka natjecanja ne remeti raspored daljnjeg natjecanja.

Članak 54.

Prekršitelj se na izrečenu kaznu Disciplinske komisije, u roku od najkasnije tri (3) dana, može žaliti
Izvršnom odboru ŠŠSOBŽ, koji odluku mora donijeti u roku od 7 dana od zaprimanja žalbe. Odluka
Izvršnog odbora ŠŠSOBŽ je konačna.

Članak 55.

U slučaju kad postoji opravdana sumnja da je okrivljeni počinio prekršaj za koji se može izreći kazna,
tijela ovog Propisnika mogu izreći:


Suspenziju

Suspenzija može trajati najduže 30 dana. Vrijeme provedeno pod suspenzijom uračunava se u kaznu.
Osoba koja je pod suspenzijom nema prava nastupa, odnosno vođenja ekipe ŠSD.


Uskraćivanje refundacije dijela ili ukupnih troškova proizašlih na županijskom natjecanju

Disciplinska komisija može donijeti odluku o uskraćivanju refundacije dijela ili ukupnih troškova
proizašlih na županijskom natjecanju, počinitelju disciplinskog prekršaja opisanog ovim Propisnikom.


Ukor

Kazna ukorom izriče se u naročito lakim slučajevima, kada je prekršaj počinjen pod osobito lakim
okolnostima, a tijelo koje vodi postupak ocijeni da će ova kazna postići opću svrhu kažnjavanja.


Zabrana nastupa ili obnašanja dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica

Kazne zabrane nastupa ili obnašanja dužnosti podrazumijeva zabranu nastupanja ili obnašanja
dužnosti na određenom broju nastupa ili utakmica. Ova kazna izriče se u trajanju od jedne (1) do pet
(5) utakmica.


Vremenska zabrana nastupa ili obnašanja dužnosti

Vremenska zabrana nastupa ili obnašanja dužnosti podrazumijeva zabranu nastupa ili obnašanja
dužnosti na određeni vremenski period. Kazna vremenske zabrane izriče se u trajanju najmanje dva
mjeseca, a najviše tri (3) godine.


Zabrana nastupa za sve vrijeme dok je redoviti učenik škole (za voditelje zabrana vođenja
ekipa na natjecanjima)

Propisnik Županijskog natjecanja školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola

20

Kazne zabrane nastupa za sve vrijeme dok je redoviti učenik škole, a prekršaj je počinjen pod osobito
teškim okolnostima, kada je počinitelj pri prekršaju iskazao naročitu odlučnost, upornost i izazvao
naročito teške posljedice.
Voditelju trajna zabrana vođenja ekipe ŠSD na natjecanjima u organizaciji ŠŠSOBŽ.

Članak 56.

Prekršaj nesportskog ili nedoličnog ponašanja može se ocijeniti kao:

1

lakši oblik nedoličnog ili nesportskog ponašanja - drsko ponašanje; nepoštivanje suca ili voditelja
natjecanja; nedolazak na natjecanje u predviđeno vrijeme bez prethodne najave kašnjenja i
odobrenja od strane provoditelja ili organizatora; neopravdan odlazak člana Natjecateljskog
povjerenstva prije proglašenja pobjednika; nepravilnosti u radu sudaca; krivo vođenje zapisnika:


pismena opomena školi i udaljavanje ekipe ŠSD (u toj disciplini) iz daljnjeg natjecanja u tekućoj
školskoj godini,



kažnjenoj školi ekipe ŠSD neće se platiti trošak puta,



voditelju kažnjene ekipe neće se platiti naknada za voditelja,



ukoliko se primijete nepravilnosti u radu sudaca, ŠŠSOBŽ neće isplatiti naknadu sucu te će
nadležnoj sudačkoj organizaciji proslijediti prijavu za dotičnog suca.

2

teži oblik nedoličnog ili nesportskog ponašanja - izrazito nesportsko ponašanje; učestalo verbalno
vrijeđanje; samovoljan i bezrazložan izostanak s dijela natjecanja ekipe ili pojedinca:


poništavanje postignutih rezultata ekipe ŠSD na natjecanju,



pismena opomena školi i udaljavanje ekipe ŠSD (u toj disciplini) iz daljnjeg natjecanja u tekućoj
i idućoj školskoj godini,

3



kažnjenoj školi ekipe ŠSD neće se platiti trošak puta,



voditelju kažnjene ekipe neće se platiti naknada za voditelja,



uskratit će se godišnja potpora školi u tekućoj i idućoj školskoj godini.

vrlo teški oblik nedoličnog ili nesportskog ponašanja – verbalni sukob (psovka ili prijetnja) bilo
učenika, učenice ili voditelja na protivničkog igrača, suigrača, suca, gledatelja, člana
Natjecateljskog povjerenstva ili neke druge osobe na natjecanju; fizički nasrtaj bilo učenika, učenice
ili voditelja na protivničkog igrača, suigrača, suca, gledatelja, člana Natjecateljskog povjerenstva ili
neke druge osobe na natjecanju, dolasku ili odlasku s natjecanja ili u prostoru gdje su sudionici;
krivotvorenje identifikacijskih dokumenata; pokušaj prevare Natjecateljskog povjerenstva u smislu
nastupa učenika koji nije učenik škole za koju nastupa:


poništavanje postignutih rezultata ekipe ŠSD na natjecanju,



pismena opomena školi i udaljavanje ekipe ŠSD (u toj disciplini) iz daljnjeg natjecanja u tekućoj
i idućoj školskoj godini,
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voditelju će se zabranit rad s ekipom ŠSD s vremenskim ograničenjem od najmanje dvije
godine,



uskratit će se godišnja potpora školi u tekućoj i idućoj školskoj godini,



uskratit će se naknada putnih troškova školi i naknada voditelju koji su nastali sudjelovanjem
ekipe ŠSD na tom natjecanju,



ukoliko tako odluči, Disciplinska komisija, u slučaju pokušaja prevare i/ili krivotvorenja
dokumenata, slučaj može prijaviti nadležnim tijelima.

4

U slučaju da je načinjena materijalna šteta, ili se konzumira alkohol, droga ili neki drugi zabranjeni
stimulans i utvrdi počinitelj, Natjecateljsko povjerenstvo ima pravo trenutno udaljiti počinitelja štete
s mjesta okupljanja ili sportskog natjecanja te se poduzimaju mjere sukladne vrlo teškom obliku
nedoličnog ili nesportskog ponašanja. O prekršaju, Disciplinska komisija ŠŠSOBŽ podnijet će
pismenu prijavu Izvršnom odboru ŠŠSOBŽ, koji će obavijestiti Župana, nadležna tijela u Županiji,
gradu/općini i ravnatelja.


pojedincu za učinjenu materijalnu štetu, konzumaciju alkohola, droge ili drugih stimulativnih
sredstava, kao i za bilo koji oblik krađe (prilikom dolaska ili odlaska s natjecanja, na samom
natjecanju, u svlačionici i sl.) izriče se trajna zabrana sudjelovanja na svim razinama natjecanja
školskih sportskih društava.

5

U slučaju nedolaska prijavljene ekipe na natjecanje, škola ekipe ŠSD dužna je refundirati trošak
prehrane domaćinu natjecanja, a svaki neopravdani izostanak prijavljene ekipe na natjecanje,
Disciplinska komisija će sankcionirati odgovarajućom disciplinskom mjerom.

Članak 57.

Natjecateljsko povjerenstvo upozorit će voditelja na nedolično ponašanje njega ili njegovih učenika i
zatražit će njegovu intervenciju kao pedagoga i voditelja ekipe u smislu promjene ponašanja.

Natjecateljsko povjerenstvo ima pravo odmah udaljiti tog pojedinca ili cijelu ekipe s natjecanja ako se
voditelj ili pojedinac ogluši na upozorenje te nastavi remetiti sportsko ponašanje ili "Kućni red" u objektu
gdje je smještaj osiguran ili se održava natjecanje.

Za prekršaje koji se moraju sankcionirati udaljavanjem, počinitelju se automatski zabranjuje
sudjelovanje na sportskim natjecanjima (na svim razinama natjecanja) u trajanju od dvije godine od
datuma primjene sankcije.

Izvršni odbor ŠŠSOBŽ će, na prijedlog Disciplinske komisije, provesti postupak utvrđivanja događaja
tražeći očitovanje sudionika, provjerit će navode Natjecateljskog povjerenstva i donijeti Odluku o
izricanju mjere suzbijanja nedoličnog ili nesportskog ponašanja.
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Članak 58.

Ukoliko Disciplinska komisija zaprimi žalbu za prekršaj koji se dogodio na natjecanjima, a on nije
spomenut u Propisniku, odluku će donijeti u skladu sa svojim stavovima vodeći računa o odgoju i
obrazovanju učenika i učenica.

Članak 59.

Prekršitelj se na izrečenu kaznu Disciplinske komisije, u roku od najkasnije tri (3) dana, može žaliti
Izvršnom odboru ŠŠSOBŽ, koji odluku mora donijeti u roku od 7 dana od zaprimanja žalbe. Odluka
Izvršnog odbora ŠŠSOBŽ je konačna.
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2. P O S E B N E O D R E D B E

Sva natjecanja provode se po ovim pravilima, ili, ako nije drugačije navedeno, prema Propisniku
Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske za učenike 5. i 6. razreda.
Sportovi i discipline po sportovima, kao i pravila sportova, usklađeni su s natjecanjima na poluzavršnim
natjecanjima i završnici natjecanja Državnog prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih
škola Republike Hrvatske.

2.1. Futsal

Članak 1.

Natjecanje se održava po ovim pravilima i po pravilima igre za futsal Hrvatskog nogometnog saveza na
igralištu dimenzije 25-42m dužine i 15-20m širine.

Članak 2.

Županijska natjecanja održat će se konkurenciji dječaka i djevojčica 5. i 6. razreda osnovnih škola.

Članak 3.

Ekipa se sastoji od najviše deset igrača i jednog voditelja.

Članak 4.

Na natjecanju, ekipa mora imati dresove s brojevima, različite boje od protivničke ekipe.
Vratar mora nositi opremu koja ga jasno razlikuje od ostalih natjecatelj na terenu, uključujući obje ekipe.
Svi natjecatelji moraju imati kostobrane i jednoobrazne štucne (čarape visoke).

Članak 5.
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U natjecanjima ekipa igra s četiri igrača u polju i vratarom (4+1).
Utakmice se igraju s futsal loptama broj „4“.

Članak 6.

Ekipa ne može započeti utakmicu ukoliko nema pet (4+1) natjecatelja u polju.
Ukoliko ekipa ostane s dva natjecatelja u polju, utakmica se prekida i registrira s tri prema nula, a ukoliko
je u trenutku prekida veći rezultata od navedenog, registrirat će se taj rezultat.

Članak 7.

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.
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).

Članak 8.

U slučaju neriješenog rezultata izvode se izravni udarci s udaljenosti od 6 m, i to naizmjenično po tri
igrača svake ekipe.
Ako se i tada ne dobije pobjednik, izvode se izravni udarci i to naizmjenično po jedan igrač iz svake
ekipe, koji je prijavljen u zapisnik (na način kako nalažu futsal pravila), sve dok se ne dobije pobjednik
u jednakom broju izvođenja izravnih udaraca.
Za neriješeni rezultat ekipe dobivaju po jedan bod i registrira se pobjednik i pobjednik izvođenja izravnih
utakmica, što može određivati bolje plasiranu ekipu u slučaju članka 10.

Članak 9.

Pobjednik za pobjedu dobiva tri boda, u slučaju neriješenog rezultata ekipe dobivaju po jedan bod, dok
poraženi ne dobiva bod.

Članak 10.

Ako ekipe osvoje isti broj bodova pobjednika odlučuje:


međusobni susret-pobjednik izvođenja šesteraca,



razlika između danih i primljenih zgoditaka,



više postignutih zgoditaka,



ždrijeb.
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Ukoliko se pojavi potreba izvođenja ždrijeba za određivanje plasmana, ždrijeb se radi u roku od 15
minuta nakon završetka zadnje utakmice i to na licu mjesta, obavezno u prisustvu svih članova
Natjecateljskog povjerenstva.

Članak 11.

Svaka ekipa ima pravo u svakom poluvremenu jedanput zatražiti minutu odmora (time-out). Minutu
odmora može tražiti voditelj, a odobrava se u prvom prekidu igre, kada je ekipa u posjedu lopte.

Članak 12.

Zamjena se obavlja kada je lopta u igri ili izvan igre i na nju se primjenjuju sljedeći uvjeti:


natjecatelj koji napušta igralište mora to učiniti u vlastitom području označenom za zamjene.



natjecatelj koji ulazi na igralište mora to učiniti u vlastitom području označenom za zamjene, ali
tek kada je igrač koji napušta igralište potpuno prešao uzdužnu crtu.



zamjenski natjecatelj podliježe ovlastima i odlukama suca, bez obzira na to je li pozvan u igru
ili ne.



zamjena je dovršena kada zamjenski natjecatelj stupi na igralište. Od tog trenutka on postaje
aktivni natjecatelj, a natjecatelj kojeg zamjenjuje to prestaje biti.



broj zamjena nije ograničen.

Članak 13.

Vratar može igrati u kaznenom prostoru samo kako nalažu pravila za futsal Hrvatskog nogometnog
saveza.
Članak 14.

Svaki izlazak lopte cijelim obujmom preko uzdužne crte (aut), odnosno poprečne crte (korner), izvodi
se nogom, kako nalažu pravila futsal igre.

Članak 15.

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 ne prenose se iz prvog u drugo poluvrijeme.

Članak 16.
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Zbog težeg prekršaja ili nesportskog ponašanja igrača, igrač dobiva žuti karton.
Drugi žuti karton istom igraču automatski povlači crveni karton. Ukoliko igrač u jednoj utakmici dobije 2
žuta kartona (crveni karton), ima prava nastupa na prvoj sljedećoj utakmici.
Igrač koji je dobio crveni karton isključen je i napušta igru i klupu za rezervne igrače te na toj utakmici
više ne može sudjelovati u igri te nema pravo nastupa na prvoj sljedećoj utakmici.
Nakon isteka 2 minute, isključenog igrača može zamijeniti rezervni igrač.
Ako ekipa s više igrača postigne zgoditak, zamjenski igrač može ući u igru prije isteka kazne od 2
minute, a ako ekipa s manjim brojem igrača postigne pogodak, igra se nastavlja bez promjene broja
igrača.
U slučaju kažnjavanja igrača ili voditelja s izravnim crvenim kartonom (zbog izrazito grubog prekršaja,
drskog ponašanja, napada na suca), tom se igraču ili voditelju po automatizmu zabranjuje nastup na
sljedećoj utakmici, a o eventualnim dodatnim sankcijama odlučuje Natjecateljsko povjerenstvo.

2.2. Košarka

Članak 1.

Natjecanje se održava po ovim pravilima i po pravilima Hrvatskog košarkaškog saveza.

Članak 2.

Natjecanje će se održavati, ukoliko dvorana zadovoljava tehničke uvjete, prema košarkaškim pravilima
za 2017./2018. godinu, a ukoliko dvorana ne zadovoljava spomenute tehničke uvjete igrat će se prema
dosadašnjim pravilima.

Članak 3.

Ekipa se sastoji od najviše dvanaest natjecatelja i jednog voditelja.

Članak 4.

Utakmica može početi ako svaka ekipa u polju ima pet natjecatelja.

Članak 5.

Djevojčice igraju s loptom veličine 6, dok dječaci igraju s loptom veličine 7.
Linija slobodnih bacanja bliža je košu za 1 metar te je potrebno označiti skraćene linije slobodnih
bacanja (pravilo vrijedi samo za djevojčice).
Ekipa ne može nastupiti ukoliko nema prijavljenih minimalno osam natjecatelja.
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Članak 6.
Utakmice se igraju 4 četvrtine (4 x 5 minuta) čiste igre s odmorom od 2 minute nakon I. i III. četvrtine
i odmorom od 5 minuta nakon II. četvrtine.

Članak 7.
Minuta odmora
Svakoj momčadi se mogu odobriti:


2 minute odmora tijekom prvog poluvremena



3 minute odmora tijekom drugog poluvremena, no najviše 2 minute odmora u zadnje 2 minute
drugog poluvremena,



1 minuta odmora tijekom svakog produžetka.

Neiskorištene minute odmora ne mogu se prenijeti u sljedeće poluvrijeme ili produžetak.
Minutu odmora (time - out) može zatražiti samo voditelj - trener.
Minuta odmora se ne odobrava momčadi koja je postigla pogodak, kada sat za
igru pokazuje 2:00 minute ili manje u četvrtom razdoblju ili svakom produžetku, nakon uspješnog
pogotka iz igre osim ako je sudac zaustavio igru.

Članak 8.

U slučaju neriješenog rezultata igra se produžetak od 3 minute.
Ukoliko se ni tada ne dobije pobjednik igraju se dodatne tri minute dok se ne dobije pobjednik.

Članak 9.

Igra se prema modificiranim pravilima Passarele.
Jedan natjecatelj može u prve tri četvrtine igrati najviše u dvije četvrtine.
Za vrijeme trajanja prve tri četvrtine izmjene natjecatelja moguće su samo u slučaju pet osobnih
pogrešaka ili povrede.
Natjecatelju koji je ušao kao zamjena, vrijeme provedeno u igri računa se kao igranje cijele četvrtine.
Svaku četvrtinu voditelj može započeti s drugačijom postavom.
U četvrtoj četvrtini igraju natjecatelji prema izboru voditelja, a moguće su izmjene po želji.
Dozvoljeno je igranje svih vrsta košarkaških obrana.

Članak 10.

Na svim razinama školskog natjecanja, za pobjedu se dobiva dva boda, a za poraz jedan bod.
U slučaju da ekipe u skupini imaju jednak broj bodova prvo se gledaju:


međusobni susret
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nakon toga se primjenjuje pravilo „Koš količnika“



ždrijeb.

Ukoliko se pojavi potreba izvođenja ždrijeba za određivanje plasmana, ždrijeb se radi u roku od 15
minuta nakon završetka zadnje utakmice i to na licu mjesta, obavezno u prisustvu svih članova
Natjecateljskog povjerenstva.

2.3. Rukomet

Članak 1.

Natjecanje se održava po ovim pravilima i po pravilima Hrvatskog rukometnog saveza.

Članak 2.

Ekipa se sastoji od najviše četrnaest igrača i jednog voditelja.
Utakmica može početi ako svaka ekipa ima u polju po šest igrača i vratara.

Članak 3.

Vrijeme jedne utakmice iznosi 2 x 15 minuta s odmorom od 5 minuta.
Dječaci igraju s loptom broj ¨1¨, dok djevojčice igraju s loptom broj ¨0¨.

Članak 4.

U svakom poluvremenu ekipa ima pravo na jedan time-out u trajanju od jedne minute, a može ga tražiti
voditelj.
U tijeku time-outa sat za mjerenje vremena se zaustavlja.

Članak 5.

Zbog prekršaja igrač dobiva žuti karton (opomenu).
Ponovljeni prekršaji istog igrača mogu se kazniti isključenjem od 1 minute.
Igrač koji je treći put isključen na 1 minutu dobiva crveni karton (diskvalifikaciju), napušta igru i klupu za
rezervne igrače.
Nakon isteka 1 minute diskvalificiranog igrača može zamijeniti drugi igrač.
U slučaju izravnog crvenog kartona igraču ili voditelju, isti napušta teren i klupu za rezervne igrače, tom
se igraču/voditelju po automatizmu zabranjuje nastup na sljedećoj utakmici, a o eventualnim dodatnim
sankcijama odlučuje Natjecateljsko povjerenstvo.
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Umjesto isključenog igrača nakon 1 minute ulazi zamjenski igrač s klupe.

Članak 6.

Kada se natjecanje igra po jednostrukom bod sustavu (grupna faza natjecanja), bodovanje u skupini
određuje se na sljedeći način:


ekipa za pobjedu dobiva dva boda,



za neriješen rezultat ekipa dobiva jedan bod,



za poraz ne dobiva bodove.

U slučaju da ekipe imaju jednak broj bodova, redoslijed se određuje na sljedeći način:


međusobni susret,



gol razlika,



tko je dao više golova,



ždrijeb.

Ukoliko se pojavi potreba izvođenja ždrijeba za određivanje plasmana, ždrijeb se radi u roku od 15
minuta nakon završetka zadnje utakmice i to na licu mjesta, obavezno u prisustvu svih članova
Natjecateljskog povjerenstva.

Članak 7.

U utakmicama za konačni poredak, koje se igraju po sustavu kupa, u slučaju neriješenog rezultata
izvode se sedmerci i to naizmjenično po pet igrača svake ekipe.
Ne dobije li se i tada pobjednik, svaka ekipa naizmjence izvodi po jedan sedmerac dok se ne dobije
pobjednik.
Sedmerce ne smiju izvoditi igrači koji su isključeni iz igre.

2.4. Odbojka
Članak 1.

Natjecanje se održava po ovim pravilima i po pravilima Hrvatske odbojkaške udruge.

Članak 2.

Ekipa se sastoji od najviše dvanaest igrača i jednog voditelja.
Utakmica može početi ako svaka ekipa ima u polju šest igrača.
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Svaka ekipa ima mogućnost prijaviti u popisu dvanaest igrača od kojih dva mogu biti specijalizirani
igrači: libero.
Utakmice se odigravaju s loptom težine 200-250g koju osigurava domaćin natjecanja.

Članak 3.

Prije početka svakog seta voditelj ekipe mora na listiću postave predati početnu postavu svoje ekipe.
Ispravno popunjen i potpisan listić voditelj ekipe predaje zapisničaru.

Članak 4.

Jednoj ekipi dopušteno je najviše šest zamjena u istom setu.
Istodobno može biti zamijenjen jedan ili više igrača.

Članak 5.

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.

Članak 6.

Ukoliko dvorana dimenzijama ne zadovoljava uvjete natjecanja sukladno propozicijama HOS-a,
organizator, odnosno provoditelj natjecanja dužan je osigurati i obložiti mekanom zaštitom sve
elemente koji nisu na propisanoj udaljenosti kao i nosače mreža i sudački stolac.

Visina mreže za obje konkurencije je 210 cm.

Članak 7.

Svaka ekipa ima pravo na najviše dva odmora.
Svi odmori traju 30 sekundi.
„Tehnički odmori“ tijekom 1. i 2. seta od po 30 sekundi automatski se primjenjuju kad vodeća ekipa
postigne 12 poena.
U odlučujućem (trećem) setu nema „Tehničkog odmora“, ali svaka ekipa može zatražiti dva propisana
odmora u trajanju od 30 sekundi.

Članak 8.

Pobjednik je ekipa koja je pobjednik dvaju setova.
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Set (osim odlučujućeg, trećeg seta koji se igra do 15 poena s razlikom od najmanje dva poena) dobiva
ekipa koja je prva osvojila 25 poena s razlikom od najmanje dva poena.
U slučaju izjednačenog rezultata 24:24, igra se nastavlja dok se ne postigne vodstvo od dva poena
razlike.

Članak 9.

Stanke između setova traju tri minute.
Za to vrijeme obavlja se promjena polja igrališta te se upisuje postava ekipe u zapisnik.

Članak 10.

Pobjeda s rezultatom 2:0 boduje se s tri boda, a pobjeda s 2:1 u setovima boduje se s dva boda za
pobjednika i jednim bodom za poraženog.
U slučaju da ekipe imaju isti broj bodova redoslijed se određuje na sljedeći način:


set razlika,



količnik dobivenih i izgubljenih setova,



količnik poena svih odigranih utakmica,



ždrijeb.

2.5. Atletika

Članak 1.

Natjecanje se održava po ovim pravilima i po pravilima Hrvatskog atletskog saveza.

Članak 2.

Ekipu ŠSD-a čine najviše sedam natjecatelja i tri rezervne koje imaju pravo nastupa u štafeti te od
voditelja ekipe.
Ekipa ŠSD-a smije nastupiti ukoliko prijavi minimalno sedam natjecatelja, ali mora nastupati u svim
disciplinama koje propisuje ovaj Propisnik za kategoriju i konkurenciju u kojoj se ekipa ŠSD-a natječe.
Rezervni natjecatelji mogu zamijeniti ozlijeđenog ili bolesnog natjecatelja što se prijavljuje na tehničkom
sastanku prije natjecanja. Zamjene nakon toga nisu više moguće.
Na tehničkom sastanku nije dozvoljeno mijenjanje disciplina, odnosno učenik koji je prijavljen u disciplini
ne može više nastupati u nekoj drugoj disciplini.
Na tehničkom sastanku su utvrđuje satnica natjecanja i ona je konačna.
Konačni sastav štafeta se predaju sucima za trčanja sat vremena prije početka štafetne utrke.
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Članak 3.

Svaki natjecatelj može nastupiti u jednoj disciplini i u štafeti.
Natjecatelji prijavljeni za 600 m nemaju pravo nastupa u štafetama.

Članak 4.

Natjecanje će se održati u sljedećim disciplinama:
dalj

100m

200m

600m

dječaci

*

*

*

*

*

djevojčice

*

*

*

*

*

zona1

vis

suvanje medicinke s

vorteks3

Štafeta 4x100m

1kg

*

*

1kg

*

*

prsa suručno2

Članak 5.

Ekipni poredak dobiva se zbrajanjem osvojenih bodova ekipe po disciplinama. Ukoliko je n ekipa
prisutno na natjecanju tada prvoplasirani natjecatelj dobiva n bodova, drugoplasirani n-1 bodova,
trećeplasirani n-2 itd. Posljednji natjecatelj dobiva 1 bod.
U štafetama vrijedi pravilo dvostrukog bodovanja. Tako prvoplasirana štafeta dobiva n*2 bodova,
drugoplasirana (n-1)*2 bodova, trećeplasirana (n-2)*2 itd . Posljednja štafeta dobiva 2 boda.
U slučaju jednakog broja bodova bolja je ekipa koja je osvojila veći broj pobjeda po disciplinama.
Ukoliko ni tada nema razlike, bolja je ekipa s većim brojem osvojenih 2. mjesta, 3. mjesta itd.
Članak 6.

U trkačkim disciplinama se ne primjenjuje pravilo diskvalifikacije prvog preuranjenog starta, već će se
natjecatelj diskvalificirati ukoliko isti natjecatelj ponovi preuranjeni start.

1

Zona za odraz iscrtava se ispred doskočišta u dimenzijama 1x1m. Zona mora biti posuta vapnom ili kredom, a nakon svakog pokušaja otisak

stopala mora biti obrisan.
2

Suvanje medicinke se izvodi s tvrde površine na kojoj je nacrtana linija dužine 1m. Natjecatelj mora stati s oba stopala prstima do linije i izbaciti

medicinku suručno s prsa bez prethodnih zamaha rukama („košarkaško dodavanje“). Natjecatelj smije stati preko crte (prestupiti) nakon što je
medicinka napustila njegove ruke. Dakle ne mora se zadržati iza linije. Medicinka mora padati na podlogu na kojoj će se jasno vidjeti otisak
medicinke (trava, tenisit…). Rezultat se mjeri od sredine linije za bacanje, odnosno njezina ruba koji je bliži prstima stopala na početku zadatka pa
do prvog otiska koji je medicinka ostavila na tlu.
3

Vorteks je gumena raketa za bacanje i nije standardizirana atletska sprava. Važno je da su sve sprave na pojedinom natjecanju iste veličine i

težine te da svaki natjecatelj može bacati sa spravom prema vlastitom odabiru. Natjecatelji ne smije bacati vlastitu spravu.

Propisnik Županijskog natjecanja školskih sportskih društava 5. i 6. razreda osnovnih škola

33

Članak 7.

U disciplinama skok u dalj (zona), bacanje vorteksa i bacanje medicinke svi natjecatelji imaju pravo na
četiri pokušaja.
U skoku u vis natjecanja započinju na sljedećim visinama:


početna visina za učenike je 110 cm,



za učenice 100 cm.

Podizanje letvice:


kod djevojčica do visine od 120 cm letvica se podiže za 5 cm, a nakon 120 cm, letvica se podiže
za 3 cm.



kod dječaka do visine od 130 cm letvica se podiže za 5 cm, a nakon 130 cm, letvica se podiže
za 3 cm.

Svaki natjecatelj ima pravo na tri pokušaja, ukoliko ruši letvicu tri puta za redom, gubi pravo daljnjeg
nastupa.
Članak 8.

Voditelji ne smiju ulaziti na teren tijekom održavanja natjecanja, osim po osobnom pozivu Vrhovnog
suca.
Ulazak u teren dozvoljen je samo natjecateljima.
Natjecatelji ulaze na teren u pratnji predsjednika natjecateljskog povjerenstva ili koordinatora 10 minuta
prije starta trkačkih disciplina i 20 minuta prije početka tehničkih disciplina.
Ukoliko se natjecanje odvija na borilištu gdje je limitiran pogled voditeljima na natjecatelje, organizator
je dužan osigurati ograđen prostor unutar terena kako bi voditelj mogao pratiti natjecanje i dati savjet
natjecatelju. Spomenuti prostor ne smije ometati natjecatelje u ostalim disciplinama.
Članak 9.

Zagrijavanje natjecatelja za vrijeme održavanja natjecanja odvija se izvan atletskog borilišta-stadiona
(terena).
Zagrijavanje na atletskom borilištu-stadionu nije dozvoljeno.

2.6. Kros

Članak 1.
Nastupa se po ovim pravilima i pravilima Hrvatskog atletskog saveza.
Članak 2.
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Ekipu čine najviše četiri natjecatelja
Za ekipni poredak se boduju tri natjecatelja.
Ekipa ne može nastupiti ukoliko nema tri natjecatelja.

Članak 3.
Ekipni poredak određuje se zbrajanjem bodova koje postignu prva tri natjecatelja iz istog ŠSD-a. Svaki
natjecatelj dobiva broj bodova prema zauzetom mjestu u poretku.
Ekipa s manjim zbrojem bodova je bolje plasirana.
U slučaju istog zbroja bodova bolja je ekipa koja ima boljeg trećeg natjecatelja.
Ukoliko ekipa ne završi utrku s tri natjecatelja ne dobiva bodove, a ostali natjecatelji se boduju prema
osvojenom mjestu.
Članak 4.
Četvrti natjecatelji ne ulaze u bodovanje ali ulaze u poredak i za svoju ekipu ne donose bodove ali
zadržavaju bodove za postignuto mjesto u poretku.
Boduje se na način da je maksimalan broj bodova broj prijavljenih natjecatelja po konkurenciji, a za
prvo mjesto se dobiva jedan bod dok se za svako sljedeće osvojeno mjesto dobiva po jedan bod više.
Članak 5.
Dužine staza:
 Djevojčice 800 m
 Dječaci 1000 m
Članak 6.

Organizator je dužan svim natjecateljima osigurati startne brojeve s kojima su natjecatelji dužni
nastupiti u utrci.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 1.

Pravo tumačenja ovog Propisnika ima isključivo Izvršni odbor ŠŠSOBŽ-a.
Propisnik stupa na snagu s danom donošenja i važi sve do dana donošenja novog Propisnika.
Broj: 02-57/2-18
Osijek, 10. listopada 2018.

Predsjednik:
Zlatko Kraljević, prof.
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