
 

 
VIRTUALNI KROS – POSEBNI PROPISNIK 

Napomena: Izrazi koji se u ovom Propisniku koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose se na muške i 

na ženske osobe 

 

Članak 1. 

Škole sudionice natjecanja moraju se u potpunosti pridržavati Općeg propisnika donesenoga za sva 
natjecanja u organizaciji Školskog sportsko saveza Grada Zagreba. 

 
Članak 2. 

Natjecanje se održava po ovom Propisniku. 
 

Članak 3. 

Svi voditelji i natjecatelji koji sudjeluju u natjecanju dužni su se pridržavati fair play načela sporta. Više o 
fair playu pročitajte u Publikaciji "Živjeti fair play". 
 

Članak 4. 
Pravo nastupa imaju učenici sukladno člancima 13. i 14. Općeg propsinika. 
Prijava škole radi se sukladno članku 24. Općeg propisnika. 
Prijavu škole i sastava ekipe, ovjerenu pečatom škole i potpisom ovlaštene osobe, voditelj ekipe 
dostavlja skenirano elektroničkom poštom na adresu skolski-sport-zg@skolski-sport-zg.hr najkasnije do 
četvrtka, 19.11.2020. godine do 08:00 sati.  
Ekipa neće biti uvrštena u startnu listu ukoliko voditelj ne dostavi Prijavu škole i sastava ekipe na 
navedeni način. 
 

Članak 5. 

Prijavljeni učenici dobiti će svoj startni broj – jedinstveni BIB broj. 
Tijekom navednog natjecanja učenici će se samostalno natjecati u svoje slobodno vrijeme na način da 
će udaljenost i vrijeme mjeriti upotrebom određene aplikacije na pametnim telefonima ili na pametnom 
satu (ENDOMONDO, RUNTASTIC, RUNKEEPER, SPORTS TRACKER, MAM MY RUN, NIKE RUN, 
STRAVA i slično). 
Učenik će svoj dokaz o istrčanoj udaljenosti (snimka zaslona i drugo) slati voditelju ekipe putem 
elektroničke pošte, Viber ili Whats App aplikacije.  
 

Članak 6. 
Voditelji ekipa dužni su do 03. prosinca 2020. godine do 23:59 godina unijesti dobivene rezultate 

preko platforme SportHive potvrđujući rezultate svakoga učenika unoseći: 

 jedinstveni bib broj dodijeljen učeniku 

 ime i prezime učenika 

 datum i godina rođenja 

 spol 

 postignuto vrijeme (obavezno laps ili split u svakoj aplikaciji) 

 uploadati snimku zaslona koju mu je učenik poslao 
 

Članak 7. 

Natjecanje će biti moguće od 20.10.2020. godine od 00:00 sati do 03.12.2020. godine do 23:59 sati. 
Rezultati se neće moći upisivati 03. prosinca 2020. godine nakon 23:59 sati.  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.hoo.hr/images/dokumenti/izdavastvo/ostalo/BROSURA-MZOS-Fair_play-2015.pdf
mailto:skolski-sport-zg@skolski-sport-zg.hr


 

 

Članak 8. 

Ovlaštena osoba škole svojim potpisom i pečatom na Prijavi škole i sastava ekipa potvrđuje da je voditelj 
službeni predstavnik škole, punoljetna osoba, kompetentna za rad sa učenicima.   

 
Članak 9. 

Natjecanje se održava u konkurenciji dječaka i djevojčica 4. – 6. razreda, 7. – 8. razreda te djevojaka i 
mladića srednjih škola.  
Natjecanje je ekipno, a ekipu čini minimalno pet (5), a maksimalno dvadeset (20) natjecatelja.  
Za ekipni poredak boduje se plasman pet najboljih natjecatelja. 
Ekipe sa manje od pet (5) natjecatelja ne mogu nastupiti.  
 

Ćlanak 10. 

Ekipni poredak određuje se zbrajanjem bodova koje postigne prvih pet (5) natjecatelja iz istoga ŠSD-a. 
Svaki natjecatelj dobiva broj bodova prema zauzetom mjestu u poretku. 
Ekipa s manjim brojem bodova je bolje plasirana. 
U slučaju istog broja bodvoa bolja je ekipa koja ima boljega petog natjecatelja. 
Ukoliko ekipa ne završi utrku s pet (5) natjecatelja, ne dobiva bodove, a ostali natjecatelji se boduju 
prema osovjenom mjestu. 
 

Članak 11. 
Svi natjecatelji koji završe utrku i dostave rezultat se boduju, ali za ekipni plasman zbrajaju se bodovi 
prvih pet (5) natjecatelja sa najboljim rezultatom. Ostali natjecatelji ne ulaze u bodovanje, ali ulaze u 
poredak i za svoju ekipu ne donose bodove, ali zadržavaju bodove za postignuto mjesto u poretku. 
Boduje se na način da je maksimalan broj bodova broj prijavljenih natjecatelja po konkurenciji, a za prvo 
mjesto se dobiv jedan bod dok se za svako sljedeće osvojeno mjesto dobiva po jedan bod više.  

 
Članak 12. 

Dužine staza: 

 djevojčice 4. – 6. razreda - 1000 m 

 dječaci 4. – 6. razreda - 1 000 m 

 djevojčice 7. – 8. razreda - 2 000 m 

 dječaci 7. – 8. razreda - 2 000 m 

 djevojke srednjih škola – 3 000 m 

 mladići srednjih škola - 3 000 m 
 

Članak 13. 

Kako bi se osobni podaci i fotografije sudionika natjecanja mogle koristiti za potrebe Saveza te za objave 
na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Saveza, svaka škola koja sudjeluje u natjecanju dužna je 
osigurati privolu sudionika, odnosno zakonskog skrbnika sudionika. 
 

Članak 14. 

Sudionici i posjetitelji sportskih aktivnosti u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba 
dolaskom na aktivnosti pristaju na fotografiranje i video snimanje kao sudionik ili posjetitelj javnog 
događaja. Foto i video dokumentaciju organizator, Školski sportski savez Grada Zagreba, koristit će 
isključivo za vlastitu arhivu te za objavu na mrežnim stranicama i društvenim mrežama i s njom postupati 
u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti 
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju 
izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakonom o provedbi Opće uredbe o 
zaštiti osobnih podataka. 
 

Članak 15. 

Rezultati natjecanja bit će objavljeni na www.skolski-sport-zg.hr. 
 

Članak 16. 

Pravo tumačenja, izmjene i dopune propisnika ima Izvršni odbor Školskog sportskog saveza Grada 
Zagreba temeljem članka 41.Općeg propinsika.  
 

http://www.skolski-sport-zg.hr/

