PROPISNIK

Državnog prvenstva školskih sportskih društava
Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim
teškoćama u školskoj godini 2017./2018.

HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ
Lanište 11a
10 000 Zagreb
Telefon: 01/6126-140
Fax: 01/6126-141

www.skolski-sport.hr

Zagreb, listopad 2017. godine

Propisnik Državnog prvenstva školskih sportskih društava RH za učenike s intelektualnim teškoćama
-2-

Temeljem članka 32. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog
školskog sportskog saveza na sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine, donio je

PROPISNIK
Državnog prvenstva školskih sportskih društava
Republike Hrvatske
za učenike s intelektualnim teškoćama u školskoj godini
2017./2018.

1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)Hrvatski školski sportski savez (u daljnjem tekstu: HŠSS) ustrojava i organizira Državno
prvenstvo školskih sportskih društava Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim
teškoćama (u daljnjem tekstu: DP IT) te donosi Propisnik Državnog prvenstva školskih
sportskih društava Republike Hrv atske za učenike s intelektualnim
teškoćama u školskoj godini 2017./2018 . (u daljnjem tekstu Propisnik) .
(2)Ovim Propisnikom određuju se:
 sportovi na DP,
 opće i posebne odredbe organizacije, provedbe i održavanja DP IT.
(3)O svim pitanjima koja nisu određena ovim Propisnikom ili nekim drugim aktom HŠSS-a,
odlučuje Izvršni odbor HŠSS-a.
Članak 2.
Svi sudionici (natjecatelji, voditelji, suci, delegati, povjerenstva, komisije itd.) DP IT-a dužni
su pridržavati se odredbi koje ovaj Propisnik određuje, odredbi Disciplinskog pravilnika
HŠSS-a te svih ostalih pravnih akata HŠSS-a.
Članak 3.
U školskoj godini 2017./2018. DP IT će se održavati u sljedećim sportovima:
 atletika
 stolni tenis
 štafetna igra
 plivanje (organizacija samo ako je broj plivača veći od 30)
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1.1. TIJELA DP
Organizacijski odbor
Članak 4.
(1)Organizacijski odbor imenuje i razrješava Izvršni odbor HŠSS za tekuću školsku godinu.
(2)Izvršni odbor HŠSS odlučuje koliko će članova imati Organizacijski odbor.
(3)Članovi Organizacijskog odbora u roku od deset (10) dana po završetku DP IT dužni su
HŠSS podnijeti izvješće u elektroničkom obliku.
(4)Organizacijski odbor za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru HŠSS.
Članak 5.
Zadaci Organizacijskog odbora:
 zaprima i provjerava dokumentaciju natjecatelja,
 imenuje Predsjednika i članove Natjecateljskog povjerenstva za svaki sport,
 organizira natjecanje,
 vodi brigu o prijevozu, smještaju i prehrani sudionika,
 osigurava potrebnu informatičko – logističku potporu potrebnu na DP IT,
 priprema i provodi svečanost otvaranja i zatvaranja,
 obavlja i ostale poslove po nalogu predsjednika Organizacijskog odbora,
predsjednika HŠSS-a i glavnog tajnika HŠSS-a.
Članak 6.
(1)Organizacijski odbor imenuje i razrješava Natjecateljsko povjerenstvo za svaki sport.
(2)Organizacijski odbor odlučuje koliko će članova imati Natjecateljsko povjerenstvo za
svaki sport.
(3)Zadaci Natjecateljskog povjerenstva:
 upoznaje suce s odredbama Propisnika,
 rukovodi natjecanjem i prati ponašanje svih sudionika,
 zaprima pisane prigovore koje se odnose na pravila sporta,
 donosi odluke na pisane prigovore u prvom stupnju,
 sve odluke prosljeđuje Disciplinskoj komisiji HŠSS-a,
 odluka koju prosljeđuje Disciplinskoj komisiji mora biti ovjerena potpisom
predsjednika Natjecateljskog povjerenstva.
Članak 7.
Sve odgovornosti, prekršaje, zaštitne mjere i kazne za sve sudionike na DP IT-u su određene
Disciplinskim pravilnikom HŠSS-a.
1.2.PRAVO NASTUPA I PRIJAVE
Članak 8.
Pravo nastupa na DP IT imaju centri za odgoj i obrazovanje, osnovne i srednje škole učenika
s intelektualnim teškoćama i redovne škole (u daljnjem tekstu: školske ustanove), koje
provode posebne programe po članku 8. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom
odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama, a odnose se na učenike koji prema
Orijentacijskoj listi teškoća spadaju pod skupinu 5. Intelektualne teškoće.
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Članak 9.
Školske ustanove, odnosno njihove ekipe u natjecanju nastupaju pod nazivom školskog
sportskog društva (u daljnjem tekstu: ŠSD). Za ŠSD mogu nastupiti učenici koji imaju status
redovno upisanog učenika školske ustanove u kojoj djeluje ŠSD.
Članak 10.
(1)Natjecatelji mogu nastupati unutar jedne od kategorija:
LIT – laka intelektualna teškoća,
UIT – umjerena intelektualna teškoća,
TIT – teža intelektualna teškoća
(2)Dozvoljeno je nastupanje u lakšoj kategoriji, ali ne i u težoj.
(3)Osim po kategorijama skupine se određuju i po kronološkoj dobi i to na slijedeći način:
 rođeni 1. siječnja 1997. do 31.12.2002.
 rođeni 1. siječnja 2003. i mlađi;
Članak 11.
(1)Školske ustanove, nakon što ih HŠSS obavijesti o terminu održavanja DP IT-a, dužni su
poslati Prijavni list HŠSS-u isključivo putem internetske aplikacije na mrežnim stranicama
HŠSS-a (skolski-sport.hr). Prijava učenika moguća je samo ako imaju važeću člansku
iskaznica izdanu od strane HŠSS-a.
(2)Popunjen elektronički obrazac Prijavnog lista školska ustanova je dužna otisnuti i tako
otisnut Prijavni list ovjeriti potpisom ravnatelja i pečatom školske ustanove, te potpisom
liječnika i njegovim pečatom. Ovjeren Prijavni list voditelj ekipe nosi sa sobom na DP IT-a.
Članak 12.
(1)Pravovaljanim dokumentom, kojim se potvrđuje da su prijavljeni učenici u statusu
redovnih učenika školske ustanove, smatra se Prijavni list, ovjeren potpisom ravnatelja i
pečatom školske ustanove,
(2)Liječničko uvjerenje može biti pojedinačno ili skupno,
(3)Svi učenici koji nastupaju na DP IT-u moraju imati uredno upisan nalaz o izvršenom
liječničkom pregledu ili moraju posjedovati službenu liječničku potvrdu o izvršenom
liječničkom pregledu,
(4)Ispravan liječnički pregled smatra se ako je Prijavni list ovjeren potpisom liječnika i
pečatom,
(5)Učenik ne može nastupiti na DP IT-u ako nema valjani liječnički pregled upisan u
prijavnom listu odnosno liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu,
(6)Za liječničku potvrdu o izvršenom liječničkom pregledu ne priznaju se sportske iskaznice,
(7)Svaki učenik dužan je sa sobom imati zdravstvenu iskaznicu.
Članak 13.
(1)Prijavljeni učenici LIT mogu se natjecati samo u jednom sportu te u dvije discipline
unutar istoga sporta, a kategoriji UIT dozvoljen je nastup u jednom sportu i dvije discipline i
u štafetnoj igri.
(2)Ukoliko je broj prijavljenih natjecatelja za pojedinu disciplinu manji od 3 (tri)
natjecatelja, natjecanje u toj disciplini u ovoj školskoj godini neće biti organizirano.
Iznimno, nastup u odobrenim disciplinama nakon završenih prijava moguće je organizirati
samo ako pri dolasku ekipa na DP IT došlo do nedolaska natjecatelja i zbog toga je broj
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natjecatelja za odobrenu disciplinu pao ispod 3 (tri). U takvim slučajevima odobrit će se
natjecanje u toj disciplini.
Članak 14.
HŠSS će na temelju pristiglih prijava napraviti sustav i satnicu natjecanja po sportovima i
disciplinama.
Članak 15.
Izmjene natjecatelja moguće su uz važeću člansku iskaznicu HŠSS-a, liječničku potvrdu i
odobrenje roditelja/staratelja/skrbnika, uz uvjet da je zamjena istog spola, kategorije i
discipline.
Članak 16.
(1)Provjera dokumentacije i identifikacija učenika obavlja se pri dolasku na DP IT i to
predočenjem sljedećih dokumenata:
 Prijavni list, ovjeren i potpisan od ravnatelja školske ustanove,
 Identifikacija prijavljenih učenika obavlja se predočenjem važeće članske iskaznica
izdane od strane HŠSS-a,
 Pristanak natjecatelja/roditelja/staratelja/skrbnika za sudjelovanje na DP IT-u,
 Liječnička potvrda.
(2)Natjecatelj bez ispravnih dokumenata ni pod kojim uvjetima ne može sudjelovati na
natjecanju.
Članak 17.
Organizacijski odbor može u bilo kojem trenutku zatražiti od voditelja dodatnu identifikaciju
učenika.
1.3. OBVEZE ORGANIZATORA I VODITELJA EKIPA
Članak 18.
(1)HŠSS će najkasnije petnaest (15) dana prije natjecanja dostaviti svim prijavljenim
školskim ustanovama pismenu obavijest o terminu i mjestu održavanja natjecanja.
(2)Prilikom dolaska ekipa na DP IT, organizator će voditeljima uručiti satnicu i raspored
natjecanja, a završni bilten u roku petnaest (15) dana od završetka natjecanja.
Članak 19.
(1)Voditelji ekipa moraju za svakog učenika iz ekipe koju vodi na natjecanje imati
zdravstvenu iskaznicu te liječničku dokumentaciju (zadnja povijest bolesti s listom terapije)
nadležnog liječnika opće medicine.
(2)Ukoliko voditelji ekipa nemaju liječničku dokumentaciju, organizator neće snositi
posljedice propusta voditelja ekipa.
Članak 20.
Ekipa u natjecanju nastupa pod nazivom ŠSD.
Članak 21.
Ekipu čini maksimalno 9 natjecatelja (učenika) i maksimalno 3 voditelja s tim da ukoliko
ekipa broji manje od 3 natjecatelja u pratnji može biti samo jedan voditelj čije troškove
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pokriva organizator, ukoliko ekipa broji od 3 do 6 natjecatelja u pratnji mogu biti 2 voditelja,
a ukoliko ekipa broji od 7 do 9 natjecatelja u pratnji mogu biti 3 voditelja.

Članak 22.
Sve ekipe i natjecatelji dužni su poštivati upute organizatora natjecanja.
Članak 23.
Natjecati se mogu samo natjecatelji koji su upisani u Prijavni list.
Članak 24.
U zapisnike s natjecanja i u sve ostale službene dokumente upisuju se potpuni podaci (naziv
ŠSD, naziv školske ustanove).
Članak 25.
Svi sudionici DP IT dužni su se tijekom natjecanja i izvan sportskih borilišta ponašati u
skladu s pravilima lijepog ponašanja i sportske poštene igre.
Članak 26.
U slučaju nesportskog ili nedoličnog ponašanja primjenjivat će se odredbe Disciplinskog
pravilnika HŠSS-a.
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2. POSEBNE ODREDBE
2.1. ATLETIKA
Članak 1.
Natjecanje se održava prema ovim pravilima te pravilima Hrvatskog atletskog saveza.
Članak 2.
Natjecanje se održava u pojedinačnoj muško/ženskoj konkurenciji LIT i UIT kategorije
posebno mlađih (rođeni 1. siječnja 2003. i mlađi ) i posebno starijih (rođeni od 01.01. 1997.
do 31.12.2002.)
DJEČACI
dob
01.01. 1997. do 31.12.2002.
01.01.2003. i mlađi

01.01. 1997. do 31.12.2002.

01.01.2003. i mlađi

DJEVOJČICE
dob

kategorija discipline
LIT

80 m

400 m

skok u
dalj sa
zaletom

LIT

80 m

400 m

skok u
dalj s
mjesta

UIT

60 m

400 m

skok u
dalj s
mjesta

UIT

60 m

400 m

skok u
dalj s
mjesta

LIT

01.01.2003. i mlađi

LIT

01.01.2003. i mlađi

bacanje
loptice 200g
u dalj sa
zaletom
bacanje
loptice 200g
u dalj sa
zaletom

kategorija discipline

01.01. 1997. do 31.12.2002.

01.01. 1997. do 31.12.2002.

bacanje
kugle
težine 4 kg
bacanje
loptice 200g
u dalj sa
zaletom

80 m

80 m

300 m

skok u
dalj sa
zaletom

300 m

skok u
dalj s
mjesta

UIT

60 m

300 m

skok u
dalj s
mjesta

UIT

60 m

300 m

skok u
dalj s
mjesta

bacanje
kugle
težine 3 kg
bacanje
loptice 200g
u dalj sa
zaletom
bacanje
loptice 200g
u dalj sa
zaletom
bacanje
loptice 200g
u dalj sa
zaletom
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Članak 3.
(1)U disciplinama trčanja svaki natjecatelj trči u odvojenim stazama, tj. mora cijelu utrku trčati u
svojoj stazi.
(2)U disciplinama skok u dalj i bacanje loptice svi natjecatelji imaju pravo na tri (3) pokušaja.
(3)U disciplini skok u dalj sa zaletom odraz se izvodi iz zone (1m x 1m ) postavljene i označene
na stazi za zalet 50 cm od ruba jame. Rezultat se mjeri od kraja zone do zadnjeg otiska doskoka
u jamu.
(4)U skoku u dalj iz mjesta odraz se izvodi s ruba jame za doskok koji mora biti označen
vidljivom trakom.
Članak 4.
(1)Natjecatelj se može prijaviti u dvije discipline s tim da obje ne smiju biti trkačke.
(2)Ukoliko se na natjecanje prijave natjecatelji TIT natjecati će se u trčanju na 60 m i
bacanju loptica od 200 grama s mjesta i skoku u dalj s mjesta.

2.2. STOLNI TENIS
Članak 1.
Natjecanje se održava prema ovim pravilima te pravilima Hrvatskog stolnoteniskog saveza.
Članak 2.
Natjecanje se održava u pojedinačnoj muško/ženskoj konkurenciji LIT kategorije posebno
mlađih (rođeni 1. siječnja 2003. i mlađi) i posebno starijih (rođeni od 01.01. 1997. do
31.12.2002.)
Članak 3.
Odluku o izabranom sustavu natjecanja donosi natjecateljsko povjerenstvo na osnovu pristiglih
prijava. Imenovano natjecateljsko povjerenstvo ima jedino pravo na tumačenje pravila.
Članak 4.
Svi susreti igraju se na dva (2) dobivena seta. Set dobiva igrač koji prvi osvoji 11 poena, osim u
slučaju da oba igrača osvoje 10 poena. Tada set dobiva igrač koji prvi nakon toga osvoji dva
poena više.
2.3. ŠTAFETNA IGRA
Članak 1.
Propozicije i pravila štafetne igre šalje organizator svim sudionicima natjecanja. Natjecanje se
održava u mješovitoj muško/ženskoj konkurenciji UIT kategorije posebno mlađih te posebno
starijih.
Članak 2.
Propozicije moraju sadržavati nacrt terena sa označenim udaljenostima između prepreka, detaljan
opis načina izvođenja štafete (znak za početak, položaj natjecatelja za start, smjer kretanja te
položaj natjecatelja za kraj)
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Članak 3.
Suci :







glavni sudac
o daje znak za početak i znak za završetak igre
o prati regularnost igre,
o diskvalificira ekipu koja grubo krši pravila,
o proglašava poredak ekipa.
linijski sudac
o stoji uz ekipu na startu/cilju i pomaže glavnom sudcu ,
zapisničar
o mjeri vrijeme,
o vodi zapisnik,
o upisuje krajnji rezultat ,
Članak 4.
Ekipu čine po tri (3) natjecatelja različitog spola (od tri člana jedno mora biti
djevojčica ili djevojka) iz kategorije UIT. Natjecanje se provodi posebno u
kategoriji mlađih (rođeni 1. siječnja 2003. i mlađi) i posebno starijih (rođeni od
01.01. 1997. do 31.12.2002.)

2.4. PLIVANJE
Članak 1.
Natjecanje se održava po ovim pravilima te pravilima Hrvatskog plivačkog saveza.
Članak 2.
Natjecanje se održava u pojedinačnoj muško/ženskoj konkurenciji LIT i UIT kategorije
posebno mlađih (rođeni 1. siječnja 2003. i mlađi) i posebno starijih (rođeni od 01.01. 1997.
do 31.12.2002.)
DJEČACI
dob

kategorija discipline

01.01. 1997. do 31.12.2002. LIT

25 m slobodno

25 m leđno

25 m prsno

01.01.2003. i mlađi

LIT

25 m slobodno

25 m leđno

25 m prsno

01.01. 1997. do 31.12.2002. UIT

25 m slobodno

25 m leđno

25 m prsno

01.01.2003. i mlađi

25 m slobodno

25 m leđno

25 m prsno

UIT
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DJEVOJČICE
dob

kategorija discipline

01.01. 1997. do 31.12.2002.

LIT

25 m slobodno

25 m leđno

25 m prsno

01.01.2003. i mlađi

LIT

25 m slobodno

25 m leđno

25 m prsno

01.01. 1997. do 31.12.2002.

UIT

25 m slobodno

25 m leđno

25 m prsno

01.01.2003. i mlađi

UIT

25 m slobodno

25 m leđno

25 m prsno

Članak 3.
(1)Svaki natjecatelj može nastupiti u dvije (2) discipline.
(2)Kod prijave svakog natjecatelja obavezno navesti način na koji natjecatelj izvodi start
(START-sa bloka, ruba bazena, iz vode). Za natjecatelje koji startaju iz vode, moraju doticati
rukom rub bazena, navesti da li natjecatelj ima oštećenje sluha radi davanja startnog znaka (u
tom slučaju daje se ili signal tapšanjem rukom po ramenu ili svjetlosni signal ovisno o
mogućnostima organizatora natjecanja.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 1.
(1)Pravo tumačenja ovog Propisnika ima isključivo Izvršni odbor HŠSS-a.
(2)Ovaj Propisnik stupa na snagu s danom donošenja.
(3)Stupanjem na snagu ovog Propisnika, van snage se stavlja Propisnik za školsku godinu
2016./2017.

PREDSJEDNIK
Nikola Perković, prof.
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