
 

 

 
 

Zagreb, 27. ožujka 2023. 

 

OSNOVNIM  ŠKOLAMA  

            sudionicima Završnice Državnog prvenstva ŠSD RH u atletici 

n/r ravnatelja i voditelja ekipa 

 

PREDMET: Upute za sudjelovanje na Završnici Državnog prvenstva školskih sportskih  

   društava Republike Hrvatske 2023. godine u atletici 

 

 Poštovani ravnatelji / voditelji, 
 

 ovim putem želimo vas zamoliti za suradnju, ali i odgovornost, kako bi na radost učenika 

nadolazeća nam Završnica Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske protekla u 

najboljem redu. Molimo vas da ove upute detaljno pročitate te se ponašate u skladu s njima, a sve kako bi 

Završnica Državnog prvenstva bila što kvalitetnija. 

  

Završnica Državnog prvenstva održava se u Puli, 03. i 04. travnja 2023. godine, a smještaj je organiziran 

u hotelu Materada u Poreču. Natjecanje se održava na atletskom stadionu SRC Veruda u Puli. 

 

Kako biste sudjelovali na Završnici Državnog prvenstva, potrebno je izvršiti prijavu za natjecanje i to 

isključivo putem internetske aplikacije na web stranici HŠSS-a (https://portal.skolski-sport.hr/index.php). 

Ukoliko će biti potrebno, prijave možete mijenjati najkasnije do 02. travnja do 23.59 sati. 

  

Za sve ekipe, Hrvatski školski sportski savez organizira prijevoz iz mjesta u kojem se nalazi škola. 

RASPORED POLASKA AUTOBUSA (vrijeme i mjesto polaska), naći ćete na mrežnim stranicama HŠSS-a, 

odnosno OVDJE. Napominjemo da na mjestu polaska autobusa treba biti najmanje 15 minuta ranije.  

 

Za sve sudionike osiguran je puni pansion koji započinje prvi dan (03. travnja) s večerom, a 

završava drugi dan (04. travnja) s ručkom u Poreču. Samo natjecanje održava se u utorak, 04. travnja 

2023. godine. Detaljnu satnicu pogledajte ovdje: https://www.skolski-sport.hr/2022-2023/atletika-os-

2023,  a za najnovije informacije molimo Vas da do natjecanja redovito ažurirate stranicu. 

https://portal.skolski-sport.hr/index.php
https://www.skolski-sport.hr/2022-2023/atletika-os-2023
https://www.skolski-sport.hr/2022-2023/atletika-os-2023
https://www.skolski-sport.hr/2022-2023/atletika-os-2023


 

 

 

UPUTE VODITELJIMA EKIPA 

 
1. voditelj mora skrbiti o tome da, za sve učenike, ponese potrebnu, potpunu i ispravnu 

dokumentaciju utvrđenu Propisnikom Državnog prvenstva:  

o originalni Prijavni list ovjerenu pečatom i potpisom ravnatelja škole;  

o svaki natjecatelj dužan je sa sobom imati zdravstvenu iskaznicu i  liječničko uvjerenje da je 

sposoban za natjecanje (uvjerenje može biti pojedinačno); 

o kao identifikacijski dokument priznaje se ISKLJUČIVO važeća iskaznica izdana od strane HŠSS-a; 

2. učenici koji nisu upisani u Prijavni list koji je prethodno poslan u HŠSS (putem internetske aplikacije) 

nemaju pravo nastupa na Završnici DP; 

3. na Završnicu DP smiju doći isključivo voditelji koji su upisani u Prijavni list koji je prethodno poslan 

u HŠSS do roka za prijavu. Ekipi čiji voditelj nije upisan u  prethodno poslan u HŠSS neće se dozvoliti 

nastup na Završnici DP. Voditelju koji nije upisan u Prijavni list koji je prethodno poslan u HŠSS 

dozvolit će se vođenje ekipe jedino ukoliko sa sobom ponese ovjerenu potvrdu ravnatelja škole o 

izmjeni voditelja koji vodi ekipu na Završnicu DP-a, a sve sukladno člancima Propisniku DP-a; 

4. voditelji sa sobom moraju ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije voditelja; 

5. ekipa se sastoji od natjecatelja (broj natjecatelja definiran je u Propisniku) i jednog voditelja – 

školama nije dozvoljeno umjesto natjecatelja slati još jednog ili više voditelja; 

6. u autobus zajedničkog prijevoza smiju se ukrcati isključivo članovi ekipe prijavljenje na natjecanje i 

voditelj; 

7. sudionici natjecanja obvezni su poštivati pravila ponašanja za vrijeme vožnje. Voditelj odgovara za 

ponašanje učenika za vrijeme putovanja (u slučaju bilo kakvog ne primjerenog ponašanja, voditelj i 

cijela ekipa bit će zamoljeni da napuste autobus te o svom trošku odu kući) i za vrijeme boravka na 

državnom prvenstvu. Sudionici su odgovorni za načinjenu štetu u autobusu za koju će sami snositi 

troškove; 

8. u autobuse, kao i u smještajne objekte STROGO JE ZABRANJENO UNOŠENJE ALKOHOLA. Ako se 

pronađe alkohol kod učenika, cijela momčad zajedno s voditeljem morat će se o svom trošku vratiti 

kući, a školi će biti izrečena kazna sukladno Disciplinskom pravilniku HŠSS-a; 

9. posebno molimo ravnatelje da upozore voditelje i sudionike natjecanja da su također odgovorni za 

eventualno nastalu štetu u smještajnom objektu – ako šteta bude počinjena, podmirit će je sami 

sudionici odnosno škola, sukladno potpisanom i ovjerenom Prijavnom listu 

10. autobus će ekipe dovesti do smještajnog objekta u kojem je ekipa smještena, te će voditelj izaći i 

obaviti prijavu (a nakon što obavi prijavu, voditelju će biti uručene majice koje će podijeliti 

učenicima, te će zajedno s njima nakon smještaja otići na fotografiranje ekipa; 



 

 

11. smještaj učenika biti će organiziran u višekrevetnim sobama. Voditelji će biti smješteni u 

dvokrevetnim sobama; 

12. prilikom ulasku u sobe, molimo voditelje da obave detaljan pregled sobe kako bi, ukoliko ima 

potrganih ili pokvarenih stvari, odmah javili na recepciju i time izbjegli kasnije optužbe da su oni 

počinili štetu;   

13. voditelji su obavezni prisustvovati sastanku za voditelje. Na sastanku će im se prenijeti informacije 

koje se odnose na sutrašnji dan, doručak, natjecanje i odjavu iz hotela; 

14. sve ekipe DUŽNE SU prisustvovati sveukupnom natjecanju, uključujući svečano otvaranje DP-a; 

15. u privitku vam šaljemo tablicu koju je obavezno ovjeriti pečatom škole i potpisom ravnatelja 

te popuniti s podacima učenika i voditelja te popunjenu ponijeti sa sobom i prilikom 

akreditacija, dati ju na akreditaciji prilikom dolaska u smještajni objekt.

 
 Posebnu pozornost skrećemo ravnateljima koji s učenicima šalju voditelje, a isti nisu djelatnici 

škole, već vanjski suradnici, da ih upozore kako za vlastito ponašanje i ponašanje učenika odgovaraju 

ravnatelju škole, a ukoliko bude potrebe HŠSS će djelovati sukladno svojim propisima. Hrvatski školski 

sportski savez refundirat će svakoj školi trošak u visini dnevnice sukladno Pravilniku o financiranju 

školskih sportskih natjecanja za voditelje ekipa ali samo ukoliko pošaljete zahtjev za refundaciju troškova 

na obrascu „B2“ i to najkasnije do 31. kolovoza 2023. godine.  

 

 I na kraju, molimo škole sudionice Završnice Državnog prvenstva školskih sportskih društava 

2022./23. u atletici odnosno njihove ravnatelje i voditelje da se pridržavaju ovih uputa kako bismo svi 

zajedno uspjeli u organizaciji i provedbi ovog prvenstva, a na zadovoljstvo svih učenika.  

 

Sve informacije o natjecanju pronađite na: 

www.skolski-sport.hr  

tel: 01/6126-140. 

 

Srdačan školski sportski pozdrav uz puno sreće i uspjeha na natjecanju. 

 

 
 GLAVNI TAJNIK        PREDSJEDNIK 
 
 
         dr. sc.  Ivan Dujić                          Zlatko Kraljević, prof. 
 

 

 

 

http://www.skolski-sport.hr/


 

 

TABLICA ZA SMJEŠTAJ 
 

 
Ime škole:__________________________________, Grad:________________________, Županija:______________________ 
 

IME I PREZIME 
DATUM 

ROĐENJA 
MJESTO 

ROĐENJA 
ADRESA  

BROJ OSOBNE 
ISKAZNICE* 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
upisuju se samo oni učenici  i voditelj koji su u smještajnom objektu 

 
*za učenike koji nemaju osobnu iskaznicu to polje nije potrebno ispuniti 

 
 
 
     RAVNATELJ    MP 


