
 

 

 

SUSTAVI NATJECANJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA NA 

PRVENSTVIMA GRADA ZAGREBA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. 

 

Za natjecanja u sportskim igrama (futsal, košarka, odbojka, mala odbojka i 

rukomet) koja se igraju kombinirano po kup i liga sustavima, a u ovisnosti o 

broju prijavljenih ekipa, igrat će se na slijedeći način: 

 

a)  Ukoliko se za natjecanje prijavi do 10 ekipa, natjecanje će se održati u tri 

razine. Prva razina su kvalifikacije po kup sustavu, druga razina je natjecanje 

u grupi s 5 ekipa, a treća je razina poluzavršnica (križ prvoplasirani protiv 

četvrto plasiranog i drugoplasirani protiv treće plasiranog) i završnica 

(poraženi za treće mjesto, a pobjednici za prvo mjesto). 

b) Ukoliko se za natjecanje prijavi od 11 do 13 ekipa, natjecanje će se održati u 

tri razine. Prva razina su kvalifikacije po kup sustavu, druga razina je 

natjecanje u grupi s 6 ekipa, a treća je razina poluzavršnica (križ prvoplasirani 

protiv četvrto plasiranog, drugoplasirani protiv treće plasiranog) i završnica 

(poraženi za treće mjesto, a pobjednici za prvo mjesto). 

c) Ukoliko se za natjecanje prijavi od 14 do 16 ekipa, natjecanje će se održati u 

tri razine. Prva razina su kvalifikacije po kup sustavu, druga razina je 

natjecanje 2 skupine po 4 ekipe jednostrukim bod sustavom, a treća je razina 

poluzavršnica (križ prvoplasirani protiv četvrto plasiranog, drugoplasirani protiv 

treće plasiranog) i završnica (poraženi za treće mjesto, a pobjednici za prvo 

mjesto). 

d) Ukoliko se za natjecanje prijavi od 17 do 20 ekipa, natjecanje će se održati u 

tri razine. Prva razina su kvalifikacije po kup sustavu, druga razina je 

natjecanje u 2 skupine po 5 ekipa jednostrukim bod sustavom, a treća razina 

je poluzavršnica (križ prvoplasirani prve skupine protiv drugo plasiranog druge 

skupine i drugoplasirani prve skupine protiv prvoplasiranog druge skupine) i 

završnica (poraženi za treće mjesto, a pobjednici za prvo mjesto). 

e) Ukoliko se za natjecanje prijavi od 21 do 26 ekipa, natjecanje će se održati u 

četiri razine. Prva razina su kvalifikacije po kup sustavu, druga razina je 

natjecanje u 4 skupine po 3 ekipe jednostrukim bod sustavom, treća razina je 

natjecanje u 2 skupine po 4 ekipe jednostrukim bod sustavom, a četvrta razina 

je poluzavršnica (križ prvoplasirani prve skupine protiv drugo plasiranog druge 

skupine i drugoplasirani prve skupine protiv prvoplasiranog druge skupine) i 

završnica (poraženi za treće mjesto, a pobjednici za prvo mjesto). 



f) Ukoliko se za natjecanje prijavi više od 26 ekipa, natjecanje će se održati u pet 

razina. Prva razina su kvalifikacije po kup sustavu, druga razina je natjecanje 

u 8 skupina po 3 ekipe jednostrukim bod sustavom, treća razina je natjecanje 

u 4 skupine po 4 ekipe jednostrukim bod sustavom, četvrta razina je 

natjecanje u 2 skupine po 4 ekipe jednostrukim bod sustavom, a peta razina 

natjecanja poluzavršnica (križ prvoplasirani prve skupine protiv drugo 

plasiranog druge skupine i drugoplasirani prve skupine protiv prvoplasiranog 

druge skupine) i završnica (poraženi za treće mjesto, a pobjednici za prvo 

mjesto). 

g) Natjecanja u futsalu za djevojčice 4 .- 6. razreda osnovnih škola te za djevojke 

srednjih škola odigrat će se po kup sustavu do kraja s razigravanjem za treće 

mjesto.  

 Natjecanja u futsalu za dječake 4. – 6. razreda osnovnih škola igrat će se po 

kup sustavu do osam (8) ekipa, druga razina natjecanja je dvije skupine po 

četiri ekipe jednostrukim bod sustavom, a trećarazina natjecanja je 

poluzavršnica (križ prvoplasirani prve skupine protiv drugo plasiranog druge 

skupine i drugoplasirani prve skupine protiv prvoplasiranog druge skupine) i  

treća tazina natjecanja je završnica (poraženi za treće mjesto, a pobjednici za 

prvo mjesto). 

 

h) Ako je u drugoj razini natjecanja neka od ekipa diskvalificirana u prvom kolu 

na njeno se mjesto može uvrstiti ekipa koja je igrala u prvoj razini natjecanja 

na pismeni zahtjev škole 

 

Natjecanja u atletici: 

a)  Dječaci i djevojčice 7. - 8. razreda osnovnih škola te mladići i djevojke srednjih 

škola natjecanje će održati u dva kola (jesen, proljeće) poredak će se odrediti 

temeljem zbroja osvojenih bodova u prvom i drugom kolu. 

b) Dječaci i djevojčice 5. - 6. razreda osnovnih škola natjecanje će održati u 

jednom kolu, a poredak će se odrediti temeljem broja osvojenih bodova. 

 

Natjecanje u badmintonu i stolnom tenisu: 

a) Natjecanje će se održati u dvije razine. Prva razina  kup sustavom do 

poluzavršnice. 

b) U drugoj razini četiri ekipe koje su se plasirale u poluzavršnicu igrat će 

jednostrukim bod sustavom za prvaka Grada Zagreba. 

 

Natjecanje u krosu, plivanju, skijanju, judu i taekwondou 

a)  Natjecanja će se održati u jednom danu. 

  



 

Natjecanje u šahu 

a) Natjecanje će se održati u dvije razine. Prva razina igra se Švicarskim 

sustavom u najviše devet kola za dječake odnosno pet kola za djevojčice, a 

ovisno o broju prijavljenih ekipa. 

b) U drugoj će razini četiri najbolje plasirane ekipe iz prve razine u obje 

konkurencije igrati jednostrukim bod sustavom za prvaka Grada Zagreba. 

Natjecanje u odbojci na pijesku 

 Natjecanje će se održati po kup sustavu u jednom danu. 

Natjecanje u hrvanju 

Natjecanje će se održatu u dva kvalifikacijska kola i finale s četiri najbolje ekipe. 

 

Natjecanje u graničaru za učenike i učenice 1. – 4. razreda 

Natjecanja u graničaru održat će se po kup sustavu. 

 

Štafetne igre za učenike i učenice 1. – 4. razreda 

U okviru 2. ZG dana školskog sporta. 

 

Sustavi natjecanja usvojeni su na sjednici Izvršnog odbora održanoj 5. rujna 2019. 

godine.  
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