ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
UVOD
Županijski savez školskog športa Splitsko-dalmatinske županije je školski športski
savez koji je osnovan sukladno Zakonu o športu, a u koji se udružuju školska športska
društva na području Splitsko-dalmatinske županije, te općinski i gradski školski športski
savezi kao i druge udruge koje provode programe športa i rekreacije djece i mladeži.
Savez je osnovan u svrhu poticanja, promicanja i skrbi školskog športa u Splitskodalmatinskoj županiji, te njegovo stalno unapređivanje, kao i organizacija natjecanja školskih
športskih društava na općinskoj, gradskoj, zonskoj i županijskoj razini.
Županijski savez provodi organizaciju natjecanja u suradnji s gradskim školskim športskim
savezima, ŠŠD-ima, osnovnim i srednjim školama, klubovima i udrugama.
Županijski savez je član Hrvatskog školskog športskog saveza koji je nacionalni
školski športski savez.
Već niz godina imamo našeg predstavnika u najuža tijela upravljanja Hrvatskim
školskim športskih savezom, pa tako i sada imamo dopredsjednika HŠŠS-a.
Danas se u Hrvatskoj u nadležnosti Hrvatskoga školskoga športskog saveza, organizira
Državno prvenstvo školskih športskih društava Republike Hrvatske (Državno prvenstvo).
Državno prvenstvo je završnica natjecanja školskih športskih društava koja počinju na
lokalnim razinama (općinska, gradska, županijska), a pod patronatom Županijskih školskih
športskih saveza i jedini je službeni sustav natjecanja.
Općinska, gradska, zonska, županijska, poluzavršna i na kraju državno prvenstvo jedini su
službeni sustav natjecanja školskog športa u RH.
Prema Propisniku Državnoga prvenstva, školska športska natjecanja se održavaju u
12+1 športova u konkurenciji osnovnih škola i u 8 športova u konkurenciji srednjih škola.
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Pored Državnog prvenstva za osnovne i srednje škole, organizira se i Državno prvenstvo za 5.
i 6. razrede, te Državno prvenstvo za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju.
Državno prvenstvo sastoji se od nekoliko razina natjecanja:
o općinska / gradska /(zonska)/ županijska natjecanja,
o poluzavršna natjecanja,
o

završna natjecanja

NATJECANJA
Županijsko nivo natjecanja sastoji se od nekoliko razina natjecanja, a to su:
O
OPĆINSKA
I
GRADSKA
ZONSKA
ŽUPANIJSKA

poluzavršna i završno
Zonsko natjecanje postoji samo u našoj županiji, a uvedeno je zbog veličine naše županije i
zbog lakše organizacije natjecanja, te je s obzirom na to, naša županija podijeljena u 4 zone:
ZONA 1:
ZONA 2:
ZONA 3:
ZONA 4:

Grad Split
Solin, Kaštela, Trogir i Sinj
Makarska, Omiš, Imotski i Vrgorac
otoci Brač, Hvar i Vis

U osnovnim i srednjim školama osnovana su školska športska društva.
Pravo sudjelovanja na zonskom natjecanju imaju ona ŠŠD-a koja su to stekla na općinskim ili
gradskim nivoima, dok na županijskom nivou imaju pravo ona ŠŠD-a koji su pobjednici
zonskih natjecanja iz pojedinog športa.
Pobjednik naše županije u svim sportovima ide na viši nivo, poluzavršno natjecanje,
odnosno, natjecanje skupine JUG (Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska,
Zadarska županija i Šibensko-kninska županija) koje ujedno predstavlja i kvalifikacije za
završnicu Državnog prvenstva osnovnih i srednjih škola.

Hrvatski školski športski savez je punopravni član Međunarodne federacije školskoga
športa (International Schoolsport Federation, ISF), te se svake godine održava i svjetsko
prvenstvo školskog športa u pojedinom športu.

UNIVERZALNA ŠPORTSKA ŠKOLA
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) tijekom 2007. godine pokrenuo je program na
nacionalnoj razini pod nazivom Univerzalna športska škola koji se provodi u svim
Županijama.
Univerzalna športska škola namijenjena je djeci od šeste do desete godine života, tj.
učenicima od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole.
Cilj programa univerzalne športske škole uključivanje je što većeg broja najmlađih učenika u
športske i tjelovježbene aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog
vježbanja.
Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob
pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, kao i osnovne
elemente brojnih športova.
Programi univerzalne športske škole provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele
školske godine.
U našoj županiji, trenutno, postoji 40 odjeljenja univerzalne športske škole koje se provode u
29 osnovnih škola pod stručnim vodstvom 22 profesora kineziologije.
Važno je istaknuti kako je univerzalna športska škola za svu djecu potpuno besplatna.

