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Temeljem  članka 34. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, Izvršni odbor 
Hrvatskog školskog sportskog saveza na sjednici održanoj  9. studenog 2022. godine 

donio je 
 
 

PRAVILNIK 
o međunarodnim natjecanjima 

- Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose se na muške i na 
ženske osobe- 

 
Članak 1. 

1)Hrvatski školski sportski savez (u daljnjem tekstu: HŠSS) punopravni je član Svjetske 
školske sportske federacije (u daljnjem tekstu: ISF) i Europske školske sportske 
federacije (u daljnjem tekstu: ESSF). 

2)HŠSS aktivno sudjeluje na natjecanjima i aktivnostima koje organiziraju ISF i ESSF. 
 

Članak 2. 
1) ISF organizira sljedeća svjetska školska sportska prvenstva: 
Parne godine: 

• ISF World School Sport Championship Cross Country (Kros) 
• ISF World School Sport Championship Basketball (Košarka) 
• ISF World School Sport Championship Volleyball (Odbojka) 

Neparne godine: 
• ISF World School Sport Championship Futsal (Futsal) 
• ISF World School Sport Championship Handball (Rukomet) 

2) ISF organizira sljedeća multi-sportska natjecanja: 
Parne godine: 

• ISF Gymnasiade – School Summer Games (Gimnazijada) 
Neparne godine: 

• U15 ISF Gymnasiade – World School Sport Games (Gimnazijada U15) 
• ISF Winter Gymnasiade – School Winter Games (Zimska Gimnazijada) 

3) ESSF organizira sljedeća europska školska sportska prvenstva: 
• ESSF European School Sport Championships U18 
• ESSF European School Sport Championships U15  

4) ISF i ESSF zadržavaju pravo organizacije i dodatnih međunarodnih školskih sportskih 
događaja na kojima mogu sudjelovati predstavnici HŠSS-a. 

Članak 3. 
1) HŠSS ovim Pravilnikom definira uvjete te prava i obveze sudjelovanja Škola na: 

a) ISF svjetska školska sportska prvenstva 
b) ISF Gimnazijada, Gimnazijada U15 i Zimska Gimnazijada 
c) ESSF europska školska sportska prvenstva 



 
 
 

2) HŠSS će odlukom Izvršnog odbora za svaku godinu odabrati prioritetne međunarodne 
događaje iz članka 2. te na temelju procjene troškova koje će pripremiti ured HŠSS-a, 
odabrati kategorije (U15 ili U18) i konkurencije (muška ili ženska) za koje će sudjelovati 
u sufinanciranju troškova. 

3) Za sve ostale međunarodne događaje iz članka 2. koji odlukom Izvršnog odbora te 
godine nisu odabrani kao prioritetni, HŠSS neće sudjelovati u sufinanciranju troškova, ali 
će na svojoj web stranici objaviti poziv za prijavu te sudjelovati u procesu registracije 
ekipe na natjecanje. 
 

a) ISF svjetska školska sportska prvenstva 
 

Članak 4. 
1) HŠSS će odlukom Izvršnog odbora za svaku godinu odabrati prioritetna svjetska 
školska sportska prvenstva u organizaciji ISF-a (ISF natjecanje) iz članka 2. stavaka 1. i 4. 
te kategoriju (U15 ili U18) i konkurenciju (muška ili ženska) za koja će sudjelovati u 
sufinanciranju troškova. 

2) Prvenstvo sudjelovanja na prioritetnim ISF natjecanjima iz stavka 1. ovog članka 
imaju školska sportska društva (ŠSD) pobjednici Državnog prvenstva ŠSD-a Republike 
Hrvatske (DP) u onom sportu u kojem se održava prioritetno ISF natjecanje. 

3) Ukoliko se prioritetno ISF natjecanje iz stavka 1. ovog članka održava prije održavanja 
završnice DP-a u tom sportu, pravo nastupa imat će pobjednici posljednjeg održanog DP-
a u tom sportu. 

4) Ukoliko prvoplasirano ŠSD iz stavka 2. ovog članka nije u mogućnosti sudjelovati na 
prioritetnim ISF natjecanjima iz stavka 1. ovog članka, sudjelovanje će se ponuditi 
drugoplasiranoj ekipi s iste završnice DP-a, odnosno prvoj sljedećoj zainteresiranoj ekipi 
prema ostvarenom plasmanu. 

5) Na sva ostala ISF natjecanja iz članka 2. stavaka 1. i 4. koja odlukom Izvršnog odbora 
nisu odabrana kao prioritetna, prijaviti se može bilo koja škola slanjem pisma namjere 
prema HŠSS-u na e-mail ured@skolski-sport.hr do kraja kalendarske godine koja 
prethodi godini održavanja ISF natjecanja za koje se škola prijavljuje. 

6) HŠSS ne sudjeluje u sufinanciranju troškova sudjelovanja na ISF natjecanjima koja 
odlukom Izvršnog odbora nisu odabrana kao prioritetna. 

7) HŠSS će u skladu s financijskim mogućnostima, ukoliko će imati osigurana sredstva, 
nabaviti sportsku opremu za one ekipe koje će sudjelovati na ISF natjecanjima koja nisu 
odabrana kao prioritetna. 

8) Ukoliko se za isto ISF natjecanje koje nije prioritetno prijavi više škola nego što HŠSS 
može prijaviti za isto natjecanje, prvenstvo sudjelovanja imat će ona škola s bolje 
ostvarenim plasmanom na posljednjem održanom DP-u u tom sportu. 

9) Ukoliko prijavljene škole nisu sudjelovale na završnici DP-a ili sportovi za koje se 
prijavljuju nisu u sustavu natjecanja HŠSS-a, te se na njih ne može primijeniti kriterij iz 
stavka 8. ovog članka, prvenstvo nastupa imat će škola pobjednik kvalifikacijskog 
turnira u organizaciji HŠSS-a na koji škole dolaze o vlastitom trošku. 
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Članak 5. 
1) HŠSS će slanjem dopisa obavijestiti škole iz članka 4. stavaka 2. i 4. o mogućnostima i 
uvjetima sudjelovanja na ISF natjecanjima iz članka 4. stavka 1. 

2) HŠSS će sa školama koje prihvate nominaciju za sudjelovanjem na ISF natjecanjima iz 
članka 4. stavka 1. sklopiti Sporazum o suradnji u kojem će biti definirana međusobna 
prava i obveze za sudjelovanjem škole na ISF natjecanju. 

3) Škola koja prihvati nominaciju za sudjelovanjem na natjecanjima iz članka 4. stavka 1. 
snosit će sljedeće troškove: 

• Troškovi depozita određeni propisima ISF-a, 
• Troškovi osiguranja za sve članove ekipe, 
• Troškove dnevnica voditelja, 
• Troškove dolaska na zajedničku lokaciju polaska na natjecanje. 

4) HŠSS će snositi sljedeće troškove za sudjelovanje škole na natjecanjima iz članka 4. 
stavka 1.: 

• Razliku troškova između depozita i punog iznosa za smještaj i prehranu 
• Troškove ISF pristojbe 
• Troškovi puta 
• Troškovi za pakete sportske opreme 

5) HŠSS zadržava pravo izmjene uvjeta sufinanciranja sudjelovanja škole na 
natjecanjima iz članka 4. stavka 1., a ovisno o financijskim mogućnostima, o čemu će 
pravovremeno informirati škole koje su ostvarile pravo prvenstva sudjelovanja na 
prioritetnim ISF natjecanjima. 

6) HŠSS će za ISF natjecanja iz članka 4. stavka 1. sudjelovati u sufinanciranju troškova 
za broj učenika koji je propisan biltenom natjecanja, jednog voditelja te suca. 

7) Škola će za ISF natjecanja iz članka 4. stavka 1. platiti 100% iznosa troškova za 
dodatne voditelje, službene osobe i osobe u dodatnoj pratnji. 

8) Škole koje se slanjem pisma namjere prijavljuju na ISF natjecanja koja nisu 
prioritetna iz članka 4. stavka 5. snose 100% svih troškova sudjelovanja na natjecanju. 

b) ISF Gimnazijada, Gimnazijada U15 i Zimska Gimnazijada 

Članak 6. 
1) HŠSS će odlukom Izvršnog odbora, a temeljem procjene troškova koje će pripremiti 
ured HŠSS-a, za svaku godinu odrediti ukupan broj učenika kojima će sufinancirati 
troškove sudjelovanja na multi-sportskim natjecanjima u organizaciji ISF-a 
(Gimnazijada) iz članka 2. stavka 2. za one sportove koji se nalaze u sustavu natjecanja 
HŠSS-a. 

2) HŠSS će za Gimnazijadu iz stavka 1. ovog članka sudjelovati u sufinanciranju sljedećih 
troškova samo za broj učenika određen odlukom Izvršnog odbora iz stavka 1. ovog 
članka: 

• Razliku troškova između depozita i punog iznosa za smještaj i prehranu 



 
 
 

• Troškove ISF pristojbe 
• Troškovi puta 
• Troškovi za pakete sportske opreme 

3) Škola će za Gimnazijadu iz stavka 1. ovog članka sudjelovati u sufinanciranju sljedećih 
troškova za svoje učenike: 

• Troškovi depozita određeni propisima ISF-a, 
• Troškovi osiguranja za učenike, 
• Troškove dolaska na zajedničku lokaciju polaska na natjecanje. 

4) Škola će za Gimnazijadu iz stavka 1. ovog članka podmiriti sve troškove za voditelje, 
suce, službene osobe i osobe u dodatnoj pratnji, osim troškova za pakete sportske 
opreme. 

5) HŠSS zadržava pravo izmjene uvjeta sufinanciranja sudjelovanja škole na Gimnazijadi  
iz stavka 1. ovog članka, a ovisno o financijskim mogućnostima, o čemu će 
pravovremeno informirati škole čiji su učenici ostvarili uvjete za sufinanciranje 
sudjelovanja na Gimnazijadi. 

6) Škole na Gimnazijade iz članka 2. stavka 2. mogu prijaviti svoje učenike ili ekipe 
slanjem pisma namjere prema HŠSS-u na e-mail ured@skolski-sport.hr do kraja 
kalendarske godine koja prethodi godini održavanja natjecanja za koje se škola 
prijavljuje. 

7) Primarni kriterij prilikom odabira učenika kojima će HŠSS sufinancirati troškove 
sudjelovanja na Gimnazijadama, kako je opisano u stavku 2. ovog članka, je 
popunjavanje što većeg broja sportova iz sustava natjecanja HŠSS-a iz ukupnog broja 
prijavljenih učenika. 

8) Prvenstvo sudjelovanja na Gimnazijadama iz članka 2. stavka 2. imaju učenici najbolje 
rangirani na rang listama nacionalnih sportskih saveza u onim sportovima koji se 
održavaju u pojedinačnoj konkurenciji. 

9) Ukoliko se za bilo koji od sportova na Gimnazijadi ne može primijeniti kriterij iz 
stavka 8. ovog članka, a prijavljeno je više učenika ili škola nego što je to propisano 
biltenom natjecanja, prvenstvo nastupa imat će pobjednici kvalifikacijskih turnira u 
organizaciji HŠSS-a na koje škole dolaze o vlastitom trošku. 

10) HŠSS će sa školama koje ostvare pravo sudjelovanja na Gimnazijadi iz stavka 1. ovog 
članka sklopiti Sporazum o suradnji u kojem će biti definirana međusobna prava i 
obveze za sudjelovanjem škole na natjecanju. 

c) ESSF europska školska sportska prvenstva 
 

Članak 7. 
1) HŠSS odlukom Izvršnog odbora, a u skladu s financijskim mogućnostima, može 
odabrati prioritetna europska školska sportska prvenstva u organizaciji ESSF-a (ESSF 
natjecanje) iz članka 2. stavaka 3. i 4. te kategoriju (U15 ili U18) i konkurenciju (muška 
ili ženska) za koja će sudjelovati u sufinanciranju troškova. 
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2) Prvenstvo sudjelovanja na prioritetnim ESSF natjecanjima iz stavka 1. ovog članka 
imaju školska sportska društva (ŠSD) pobjednici Državnog prvenstva ŠSD-a Republike 
Hrvatske (DP) u onom sportu u kojem se održava prioritetno ESSF natjecanje. 

3) Ukoliko se prioritetno ESSF natjecanje iz stavka 1. ovog članka održava prije 
održavanja završnice DP-a u tom sportu, pravo nastupa imat će pobjednici posljednjeg 
održanog DP-a u tom sportu. 

4) Ukoliko prvoplasirano ŠSD iz stavka 2. ovog članka nije u mogućnosti sudjelovati na 
prioritetnim ESSF natjecanjima iz stavka 1. ovog članka, sudjelovanje će se ponuditi 
drugoplasiranoj ekipi s iste završnice DP-a, odnosno prvoj sljedećoj zainteresiranoj ekipi 
prema ostvarenom plasmanu. 

5) Na sva ostala ESSF natjecanja iz članka 2. stavaka 3. i 4. koja odlukom Izvršnog odbora 
nisu odabrana kao prioritetna, prijaviti se može bilo koja škola slanjem pisma namjere 
prema HŠSS-u na e-mail ured@skolski-sport.hr do kraja kalendarske godine koja 
prethodi godini održavanja ESSF natjecanja za koje se škola prijavljuje. 

6) HŠSS ne sudjeluje u sufinanciranju troškova sudjelovanja na ESSF natjecanjima koja 
odlukom Izvršnog odbora nisu odabrana kao prioritetna. 

7) HŠSS će u skladu s financijskim mogućnostima, ukoliko će imati osigurana sredstva, 
nabaviti sportsku opremu za one ekipe koje će sudjelovati na ESSF natjecanjima koja 
nisu odabrana kao prioritetna. 

8) Ukoliko se za isto ESSF natjecanje koje nije prioritetno prijavi više škola nego što 
HŠSS može prijaviti za isto natjecanje, prvenstvo sudjelovanja imat će ona škola s bolje 
ostvarenim plasmanom na posljednjem održanom DP-u u tom sportu. 

9) Ukoliko prijavljene škole nisu sudjelovale na završnici DP-a ili sportovi za koje se 
prijavljuju nisu u sustavu natjecanja HŠSS-a, te se na njih ne može primijeniti kriterij iz 
stavka 8. ovog članka, prvenstvo nastupa imat će škola pobjednik kvalifikacijskog 
turnira u organizaciji HŠSS-a na koji škole dolaze o vlastitom trošku. 

Članak 8. 
1) HŠSS će slanjem dopisa obavijestiti škole iz članka 7. stavaka 2. i 4. o mogućnostima i 
uvjetima sudjelovanja na ESSF natjecanjima iz članka 7. stavka 1. 

2) HŠSS će sa školama koje prihvate nominaciju za sudjelovanjem na ESSF natjecanjima 
iz članka 7. stavka 1. sklopiti Sporazum o suradnji u kojem će biti definirana međusobna 
prava i obveze za sudjelovanjem škole na ESSF natjecanju. 

3) Škola koja prihvati nominaciju za sudjelovanjem na ESSF natjecanjima iz članka 7. 
stavka 1. snosit će sljedeće troškove: 

• Troškovi depozita određeni propisima ESSF-a, 
• Troškovi osiguranja za sve članove ekipe, 
• Troškove dnevnica voditelja, 
• Troškove dolaska na zajedničku lokaciju polaska na natjecanje. 

4) HŠSS će snositi sljedeće troškove za sudjelovanje škole na ESSF natjecanjima iz članka 
7. stavka 1.: 
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• Razliku troškova između depozita i punog iznosa za smještaj i prehranu 
• Troškove ESSF pristojbe 
• Troškovi puta 
• Troškovi za pakete sportske opreme 

5) HŠSS zadržava pravo izmjene uvjeta sufinanciranja sudjelovanja škole na 
natjecanjima iz članka 7. stavka 1., a ovisno o financijskim mogućnostima, o čemu će 
pravovremeno informirati škole koje su ostvarile pravo prvenstva sudjelovanja na 
prioritetnim ESSF natjecanjima. 

6) HŠSS će za ESSF natjecanja iz članka 7. stavka 1. sudjelovati u sufinanciranju troškova 
za broj učenika koji je propisan biltenom natjecanja, jednog voditelja te suca. 

7) Škola će za ESSF natjecanja iz članka 7. stavka 1. platiti 100% iznosa troškova za 
dodatne voditelje, službene osobe i osobe u dodatnoj pratnji. 

8) Škole koje se slanjem pisma namjere prijavljuju na ESSF natjecanja koja nisu 
prioritetna iz članka 7. stavka 5. snose 100% svih troškova sudjelovanja na natjecanju. 

d) Završne odredbe 

Članak 9. 
1) Za ekipu, koja nastupa na međunarodnim događajima iz članka 2., pravo nastupa 
imaju učenici škole koji imaju status redovito upisanog učenika na početku školske 
godine u kojoj se održava međunarodni događaj. 

2) Pravo nastupa na međunarodnim događajima iz članka 2. imaju učenici onih godišta 
koja su sukladno propisima ISF-a ili ESSF-a navedena u službenom biltenu natjecanja. 

3) Ukoliko ekipe dobiju sportsku opremu HŠSS-a, obavezni su istu nositi na svim 
svečanostima i prigodnim programima ISF-a i ESSF-a.  

4) Ukoliko ekipa ili netko od članova ekipe odbije nositi sportsku opremu HŠSS-a na 
svim svečanostima i prigodnim programima ISF-a ili ESSF-a, na ekipi ili pojedincu će se 
primijeniti odredbe Disciplinskog Pravilnika HŠSS-a. 

Članak 10. 
1) Škole koje nastupaju na međunarodnim događajima iz članka 2. moraju HŠSS-u 
dostaviti Suglasnost o nastupanju na međunarodnim događajima iz članka 2., potpisanu 
od strane zakonskog zastupnika učenika koji nastupa na međunarodnim događajima iz 
članka 2. 

2) Ukoliko škola ne dostavi Suglasnosti za učenike isti neće biti u mogućnosti sudjelovati 
na međunarodnim događajima iz članka 2.. 

Članak 11. 
Ekipe ili članovi ekipa koje svojim ponašanjem na igralištu ili izvan igrališta na bilo koji 
način počine neki od oblika disciplinskog prekršaja opisanih u Disciplinskom Pravilniku 
HŠSS-a, na istu/istog će se primjeniti odredbe Disciplinskog Pravilnika HŠSS-a. 



 
 
 

Članak 12. 
1) Pravo tumačenja ovog Pravilnika ima Izvršni odbor HŠSS-a. 

2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se od školske godine 
2022./2023. 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK 
 

Zlatko Kraljević, prof. 


