Zagreb, 30. rujna 2011.
Klasa: JK-09-2011
Županijskim školskim
športskim savezima
-svimaPREDMET: Kup ISF-a u rukometu za školska športska društva srednjih škola RH
- obavijest
Poštovani,
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) organizator je Svjetskog školskog prvenstva u rukometu,
koje će se održati od 14. do 22. travnja 2012. godine u Varaždinskoj županiji.
Kako je od iznimne važnosti za promociju Hrvatske te školskog športa da HŠŠS na tom natjecanju
predstavljaju najbolje rukometne ekipe (djevojke i mladići), Izvršni odbor HŠŠS-a donio je odluku o
pokretanju Kupa ISF-a u rukometu.
Kup ISF-a u rukometu je natjecanje za srednje škole putem kojeg će se dobiti predstavnici
Hrvatske na ISF Svjetskom školskom prvenstvu u rukometu 2012. godine u Hrvatskoj. Natjecanje Kupa
ISF-a je izlučno natjecanje u rukometu za učenike koji su rođeni 1995., 1996., i 1997. godine te po
pravilima ISF-a jedino učenici tih godišta imaju pravo nastupa na natjecanjima.
Natjecanja Kupa ISF-a sastoje se od 2 dijela:
1. Izlučna natjecanja
- županijsko
- poluzavršno
2. Završnica
HŠŠS je organizator natjecanja u suradnji sa ŽŠŠS-ima. HŠŠS će organizirati poluzavršna
natjecanja te Završnicu dok će ŽŠŠS-i biti zaduženi za organizaciju županijskih natjecanja i provedbu
poluzavršnih natjecanja. Stoga Vas, zbog svega gore navedenog, molimo da sukladno uputama raspišete
poziv ŠŠD-ima za nastup na Kupu ISF-a u rukometu te započnete s organizacijom županijskih natjecanja.
Također je izuzetno važno da svakoj srednjoj školi Vaše županije pružite jednaku mogućnost za
sudjelovanje na Kupu ISF-a u rukometu.
Detaljnije informacije o natjecanju Kupa ISF-a nalaze se u privitku (Upute za organizaciju i
Propisnik Kupa ISF-a u rukometu za školsku godinu 2011./2012.)
Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za organizaciju Kupa ISF-a, slobodno nas kontaktirajte
(isf-kup@skolski-sport.hr ili 01 6126 143/ 099 222 60 60 – Josip Košutić).
U nadi da ćemo zajednički uspješno organizirati Kup ISF-a u rukometu te dobiti najbolje
predstavnike u rukometu za Svjetsko školsko rukometno prvenstvo 2012. primite športske pozdrave.
S poštovanjem,
Glavni tajnik
Hrvoje Čustonja, prof.
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-
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