
 Zagreb, 10. travnja 2022. 

 

 

PRAVILNIK  O  SUDJELOVANJU  NA SPORTSKIM IGRAMA  NSZSŠH 

 ״ Memorijal Andrija Puljević״

 

Članak 1. 

 

Pravo sudjelovanja na Sportskim igrama Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim 

školama Hrvatske imaju isključivo članovi Sindikata. Sportske igre će se tradicionalno 

održavati svake kalendarske godine, u pravilu u mjesecu svibnju. 

 

Članak 2. 

 

Član Sindikata na Sportskim igrama Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim 

školama Hrvatske, može isključivo nastupati za svoju županiju u kojoj je i zaposlen. 

 

Članak 3. 

 

Sportska nadmetanja provodit će se u ekipnim i pojedinačnim sportskim disciplinama. 

Pod ekipnom se podrazumijeva nadmetanje Područnih odbora Sindikata. 

 

Članak 4. 

 

Područni odbor Sindikata može prijaviti svoju županiju u malom nogometu, odbojci 

na pijesku, kuglanju, boćanju i tenisu. Muškarci će se takmičiti u malom nogometu. U odbojci 

na pijesku natjecat će se muškarci i žene.  

 

Članak 5. 

 

Teniski turnir, turnir u kuglanju te turnir u boćanju bit će natjecanje parova, a pravo 

sudjelovanja imaju svi oni članovi sindikata koji se i prijave, neovisno u momčadskim 

disciplinama.  

Članak 6. 

 

Organizacijski odbor može uz redovne športove uvrstiti i zabavna natjecanja u kojima 

mogu sudjelovati svi članovi Sindikata: natjecanje u pikadu, povlačenje konopca, kartaške 

igre, hodanje, plivanje, karaoke… 

 

 

 

PRILAGOĐENA PRAVILA ZA NOGOMETNI TURNIR ZA MUŠKARCE 

 

Članak 1. 

 

Županijska momčad prijavljena za mali nogomet može činiti 10 igrača, a i više ovisno 

o zainteresiranosti. Broj igrača na terenu kod malog nogometa je 5 igrača u polju plus vratar. 

Ostatak dio momčadi čine rezervni igrači. Svaka momčad mora nastupati u adekvatnoj 

sportskoj opremi predviđenoj za mali nogomet. 



Svaka ekipa mora imati svoju nogometnu loptu. 

 

Članak 2. 

 

Vremenski period trajanja nogometnih utakmica je 2 x 10 minuta.  

Slobodni udarci i svi prekidi  u slučaju podignute ruke igrača se izvode na znak sudca, 

koji u tom slučaju mora pomaknuti zid na udaljenost od 5 metara. Kazne za isključena su po 2 

minute, te isključenje do kraja utakmice – crveni karton. 

 

Članak 3. 

 

Ovisno o broju prijavljenih županijskih momčadi, momčadske ekipe u malom 

nogometu će u prvom dijelu natjecanja biti podijeljene po skupinama, dok će se u završnom 

dijelu natjecanja igrati kup sistemom na ispadanje. 

 

 

PRILAGOĐENA PRAVILA ZA ODBOJKAŠKI TURNIR  

 

Članak 1. 

 

Natjecanje se održava na igralištu predviđenom za odbojku na pijesku. 

Odbojkaški turnir će u prvom dijelu turnira biti organiziran po skupinama. Ekipa za odbojku 

na pijesku nastupa sa 6 igrača u polju, dok ostatak ekipe čine rezervni igrači, kojih može biti 

najviše još 6. Broj izmjena u tijeku utakmice nije ograničen.  

 Svaka ekipa mora imati svoju odbojkašku loptu. 

 

Članak 2. 

 

Set je dobila ona ekipa koja osvoji 25 poena. Potrebno je ostvariti 2 poena razlike. 

Pobjednik je ona momčad koja prva osvoji dva seta. Treći set igra se do 15 poena. Svaka 

momčad u jednom setu može zahtijevat time-out, koju isključivo može tražiti trener istoimene 

ekipe. Utakmicu sudi jedan sudac po prilagođenim pravilima koje vrijede za ovo natjecanje. 

 

 

 

PRILAGOĐENA PRAVILA ZA TENISKI TURNIR  MUŠKIH PAROVA 

 

Članak 1. 

 

Svaki igrač mora imati odgovarajuću opremu za teniski meč. Organizator osigurava 

teniske terene i loptice za sve mečeve. 

 

 

Članak 2. 

 

Teniski turnir će u prvom dijelu turnira  biti organiziran po skupinama gdje će se igrati 

na jedan dobiveni produženi set do 9 osvojenih gemova. U slučaju rezultata 8:8 igrati će se 

„tie-break“ do 7 poena. U završnom dijelu turnira, u polufinalu i finalu igra se na dva 

dobivena seta. Treći set igrati će se „tie-break“  do 7 poena. 

 

 

 

 

 

 



 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Raspored utakmica, koji će se odrediti izvlačenjem, i vremenski period održavanja 

nogometnih, odbojkaških i teniskih susreta određuje Organizacijski odbor Sindikata. U 

slučaju da član sindikata sudjeluje i u malom nogometu i u tenisu raspored satnice koji se 

odredi izvlačenjem nije moguće mijenjati. 

Za prva tri mjesta u sve tri konkurencije osigurani su pehari ili medalje i priznanja.  

Sve učesnike na Sportskim igrama Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim 

školama Hrvatske pod nazivom Memorijal Andrija Puljević, molimo za primjereno ponašanje 

u duhu sportskih igara. 

 

 

 

 

Za organizacijski odbor : 

 

Nada Lovrić  - predsjednik Organizacijskog 

odbora 


