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PRAVILA OBAVLJANJA DUŽNOSTI VODITELJA NATJECANJA

Pravila obavljanja dužnosti voditelja natjecanja izdaju se kao pomoć pri izvršenju
obaveza voditelja natjecanja u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.
Da bi natjecanje bilo provedeno u duhu sportskih pravila i sportskog ponašanja potrebno
je utvrditi uvjete za odvijanje natjecanja:








Prije početka natjecanja pregledati sportsko borilište, garderobe, obližnje prostore i
slično kako bi se na vrijeme uočila nastala oštećenja, a da se ista ne bi smatrala
nastalim tijekom natjecanja. Isti takav pregled voditelj natjecanja obavlja i po završetku
natjecanja
Sportsko borilište mora biti uređeno u duhu sportskih pravila i u skladu sa propisnicima i
pravilnicima pojedine sportske igre/grane
U slučaju da je potrebna nabavka tehničkih pomagala voditelj natjecanja se treba na
vrijeme obratiti Savezu
Upoznati voditelje ekipa da su odgovorni za opremu i stvari svoje ekipe
Nužni sanitetski materijal voditelj natjecanja koristi iz ormarića prve pomoći škole, a dio
sanitetskog materijala može osigurati Savez
Teže povrede učenika voditelj natjecanja dužan je prijaviti u Savez kao i postupak
zbrinjavanja ozljeđenog učenika

DUŽNOSTI VODITELJA NATJECANJA:

















Prije početka natjecanja u uredu Saveza preuzeti potrebnu dokumentaciju i rekvizite za
održavanje natjecanja
Proučiti Opći propisnik, Disciplinski pravilnik i Posebni propisnik za sport u kojem su
domaćini
Upozoriti suce na specifičnosti propisnika Školskog sportskog saveza Grada Zagreba
Na vidljivo mjesto izvjesiti obavijest o fotografiranju i snimanju utakmica te korištenju istih
Provjeriti identifikacijske dokumente koje voditelji ekipa predaju voditelju natjecanja te ih
usporediti s ovjerenom Prijavom sastava ekipe
Voditelj natjecanja zadržava identifikacijske dokumente za vrijeme trajanja natjecanja
Identifikacijske dokumente voditelj natjecanja vraća prilikom odlaska ekipe iz objekta
Na obrascima "Izvješće o dovođenju ekipa na natjecanje" i "Izvješće o stručnom
radu/suđenju na natjecanju" ispisati tiskanim slovima ime i prezime voditelja ekipe,
sudaca, pomoćnih sudaca, zapisničara, mjeritelja vremena, liječnika, spikera, tehničkog
osoblja i drugih osoba angažiranih na natjecanju te navesti njihovu funkciju
Svojim potpisom potvrditi vjerodostojnost navedenih podataka
Prije početka natjecanja dužan je fotografirati ekipe
Pripremiti zapisnik za odigravanje utakmice (ispuniti glavu zapisnika, imena i prezimena
učenika, broj dresa te broj identifikacijskog dokumenta)
Provjeriti da li je zapisnik potpisan od sudaca i zapisničara te svojim potpisom potvrditi
da su svi podaci uneseni u zapisnik točni i istiniti
Originalne "Prijave sastava ekipa" voditelj natjecanja predaje u ured Školskog
sportskog saveza Grada Zagreba (voditelj natjecanja za potrebe održavanja natjecanja
dobit će kopije)
Žalbu na natjecanje voditelj natjecanja može zaprimiti najkanije 15 minuta po završetku
utakmice
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Žalba mora biti najavljena potpisom voditelja ekipe na za to predviđeno mjesto u
zapisniku
Ako je voditelj ekipe najavio žalbu voditelj natjecanja dužan je odmah napisati izjavu te
zatražiti pismenu izjavu od sudaca, zapisničara i voditelja obje ekipe te ih priložiti
zapisniku
Rezultate natjecanja dostaviti putem elektroničke pošte prvi radni dan do 10:00 sati
Zapisnike, originalne prijave sastava ekipa, obrazac "Izvješće o dovođenju ekipa na
natjecanje", obarazac "Izvješće o stručnom radu/suđenju na natjecanju", izjave u slučaju
žalbe voditelj natjecanja dužan je dostaviti u prostorije Saveza najkasnije drugi radni
dan do 15:00 sati
Informirati učenike i voditelje ekipa o mrežnoj stranici i društvenim mrežama Saveza na
kojoj mogu vidjeti postignute rezultate, trenutni poredak, slike natjecanja i drugo

Pravila obavljanja dužnosti voditelja natjecanja usvojena su na sjednici Izvršnog odbora
Školskog sportskog saveza Grada Zagreba održanoj 18. rujna 2018. godine i stupaju na snagu
danom donošenja.

PREDSJEDNIK:
Pere Markić
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