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Hrvatski olimpijski odbor pokreće organizaciju športskih natjecanja pod nazivom Olimpijski festival dječjih vrtića.
Olimpijski festival dječjih vrtića organizira se na području Republike Hrvatske i
održava se svake godine u svibnju.
Znak Olimpijskog festivala dječjih vrtića su stilizirani olimpijski krugovi.
Slogan Olimpijskog festivala dječjih vrtića glasi «I ja ću biti olimpijac».
Na natjecanju se ističe zastava Hrvatskog olimpijskog odbora.
Šport počiva na etičkim principima i radosti koja proizlazi iz rezultata postignutog vlastitim naporima. Ovim projektom Hrvatski olimpijski odbor promiče olimpijske ideale kao što su poštovanje pravila igre, poštovanje drugih
natjecatelja, poštovanje službenih osoba koje su zadužene za provođenje
pravila, fair play, samodisciplina, timski rad, samopoštovanje i odbacivanje
nasilja. Cilj projekta je promocija olimpizma, odgajanje djece putem športa i poticanje harmoničnog razvoja intelektualnih, psihičkih i fizičkih vrlina
djeteta.
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ORGANIZACIJA NATJECANJA
Ured za programe lokalnog športa koordinira
organizaciju natjecanja na svim razinama.
Ured za programe lokalnog športa propisuje
rokove i daje upute za organizaciju natjecanja koje su organizatori dužni poštovati.
Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske
organizira se na lokalnoj razini u općini,
gradu ili županiji. Suglasnost za organizaciju
natjecanja daje Ured za programe lokalnog
športa.
Hrvatski olimpijski odbor može dati suglasnost za organizaciju završnog natjecanja.
Organizator natjecanja na lokalnoj razini (u
općini, gradu ili županiji) može biti ŠPORTSKA ZAJEDNICA nadležna za područje na
kojemu se natjecanje organizira (općinska,
gradska ili županijska športska zajednica).
U slučaju da postoji zanimanje za organizaciju natjecanja u općini ili gradu u kojemu
ne postoji registrirana općinska ili gradska
športska zajednica, organizator natjecanja
može biti nadležna županijska športska
zajednica.
Organizator natjecanja dužan je u propisanom roku dostaviti u Ured za programe
lokalnog športa prijavu za organizaciju natjecanja (Obrazac 1.).
Organizator natjecanja dužan je u propisanom roku dostaviti u Ured za programe
lokalnog športa odluku o imenovanju koordinatora (Obrazac 2.).
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Organizator natjecanja dužan je na mjestu
natjecanja osigurati vozilo hitne pomoći s
liječnikom i vozačem u slučaju ozljede ili nezgode sudionika.
Organizator natjecanja dužan je osigurati
vodu za sve natjecatelje, i to najmanje jednu
litru po sudioniku.
Za natjecanje u malom nogometu organizator mora osigurati dresove u različitim bojama ili tzv. markere. Organizator vodi računa
da dječji vrtići na malonogometnom terenu
imaju majice različitih boja radi razlikovanja
ekipa.
Organizator natjecanja dužan je osigurati financijska sredstva za organizaciju natjecanja
(voda, šatori, tende ili suncobrani, autobusni prijevoz, vozilo hitne pomoći, športske
pripreme - stručni rad, nabava medalja i
pehara, nabava športskih rekvizita, priprema
športskih terena, putni troškovi koordinatora, markeri i sl.).
Organizator natjecanja dužan je poštovati
opća pravila i propozicije natjecanja te
poštovati rokove i upute koje zadaje Ured za
programe lokalnog športa. U slučaju nepoštovanja općih pravila i propozicija natjecanja ili rokova i uputa Ureda za programe
lokalnog športa, organizator i koordinator
mogu biti, sukladno odluci Ureda za programe lokalnog športa, diskvalificirani ili izuzeti
iz natjecanja.

SUSTAV NATJECANJA
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Razine natjecanja (od najniže prema najvišoj) su općina, grad i županija. Natjecanje najviše razine je završno natjecanje.
1. OPĆINSKO NATJECANJE
2. GRADSKO NATJECANJE
3. ŽUPANIJSKO NATJECANJE
4. ZAVRŠNO NATJECANJE
Obzirom na ograničen broj dječjih vrtića koji mogu sudjelovati na jednom
natjecanju (maksimalno 12 ekipa), u nekim sredinama može se javiti interes
većeg broja dječjih vrtića za sudjelovanje, pa se organizatoru daje mogućnost
organizacije kvalifikacijskih natjecanja (unutar jedne općine, jednoga grada ili
jedne županije).
Pobjednik na najvišoj razini natjecanja unutar jedne županije stječe pravo
sudjelovanja na završnom natjecanju.
Ako se na području jedne županije organizira samo jedno natjecanje (bilo da
je natjecanje općinske, gradske ili županijske razine), pobjednik tog natjecanja
stječe pravo sudjelovanja na završnom natjecanju.
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KOORDINATOR
Organizator natjecanja dužan je u propisanom roku dostaviti u Ured za programe lokalnog športa odluku o imenovanju koordinatora
(Obrazac 2.). Organizator natjecanja imenuje
JEDNOG koordinatora. Koordinator prihvaćanjem imenovanja preuzima dužnosti i obveze
propisane općim pravilima i propozicijama
natjecanja te provodi upute i odluke Ureda za
programe lokalnog športa.
Koordinator je dužan prisustvovati sastancima koje saziva Ured za programe lokalnog
športa.
Koordinator natjecanja dužan je u propisanom roku dostaviti u Ured za programe
lokalnog športa zahtjev za nabavu zastave
(Obrazac 3.).
Svibanj je mjesec u kojemu se održavaju
natjecanja na području čitave Hrvatske. Koordinator uz suglasnost organizatora određuje
mjesto i datum održavanja natjecanja (unutar
mjeseca svibnja) u pripadajućoj općini, gradu
ili županiji. Dužan je predvidjeti zamjenski termin u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika.
Koordinator natjecanja dužan je u propisanom roku dostaviti u Ured za programe
lokalnog športa obavijest o mjestu, datumu i
sudionicima (Obrazac 5.).
Koordinator natjecanja prikuplja prijave dječjih vrtića (Obrazac 4.) i prijave sastava ekipa
(Obrazac 6.).
Koordinator je dužan u propisanom roku
dostaviti u Ured za programe lokalnog športa
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4
objedinjene prijave (Obrasce 4. i Obrasce 6.).
Po primitku obavijesti, koordinator je dužan
preuzeti diplome HOO-a, ispisati nazive
dječjih vrtića i imena sudionika te organizirati
dodjelu diploma na dan natjecanja.
Koordinator je komunikacijski most između
Ureda za lokalnih šport i dječjih vrtića. Dječji
vrtići mogu izravno komunicirati ISKLJUČIVO s
koordinatorom natjecanja. Dječji vrtići mogu
postavljati upite Uredu za programe lokalnog
športa preko svog koordinatora, i preko koordinatora dobivati tražene odgovore.
Koordinator je dužan pozvati predstavnike
javnih medija na ceremoniju otvaranje Olimpijskog festivala dječjih vrtića.
Koordinator je dužan najkasnije 15 dana
od završetka natjecanja dostaviti u Ured za
programe lokalnog športa izvješće i rezultate
natjecanja.
Koordinator je dužan pratiti ukupnog pobjednika na završnom natjecanju i izvršavati sve
obveze kao na nižim razinama natjecanja.
Sve troškove koordinatora snosi organizator.
Ured za programe lokalnog športa može
oduzeti ovlasti koordinatoru koji ne ispunjava svoje dužnosti i obveze. U tom slučaju
organizator natjecanja u dogovoru s Uredom
za programe lokalnog športa može imenovati
novog koordinatora ili odustati od daljnje
organizacije natjecanja.

SUDIONICI
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Pravo sudjelovanja ima svaki dječji vrtić
registriran na području Republike Hrvatske.

vrtića (Obrazac 4.) i prijavu sastava ekipe
(Obrazac 6.).

Prijavom za sudjelovanje dječji vrtić prihvaća obvezu pridržavanja općih pravila,
propozicija natjecanja i uputa Ureda za
programe lokalnog športa. Odstupanjem
od navedenoga sudionik se diskvalificira i
oduzima mu se pravo na daljnje sudjelovanje. U tom slučaju, sukladno odluci organizatora, umjesto diskvalificiranog dječjeg
vrtića može nastupiti drugi dječji vrtić.

Dječji vrtić oko svih organizacijskih pitanja
komunicira ISKLJUČIVO s koordinatorom
natjecanja. Koordinator je komunikacijski
most između Ureda za lokalnih šport i
dječjih vrtića. Dječji vrtići mogu postavljati
upite Uredu za programe lokalnog športa
preko svog koordinatora, i preko koordinatora dobivati tražene odgovore.

Na jednom natjecanju sudjeluje najmanje
4, a najviše 12 dječjih vrtića.
Svaki dječji vrtić mora osigurati adekvatan
broj odgajateljica u pratnji ekipe (najmanje
6 odgajateljica ili drugih zaposlenika).
Jedan dječji vrtić predstavlja ekipa u čijem
su sastavu DJEVOJČICE I DJEČACI PREDŠKOLSKOG UZRASTA. Iznimno, u sredinama
u kojima nema 4 dječja vrtića, organizator
može oformiti najmanje 4 ili više ekipa od
jednog, dva ili tri dječjih vrtića, koliko ih
ima u toj sredini.

Dječji vrtići mogu imati vlastite majice s
prigodnim obilježjima koje mogu nositi na
samom natjecanju.
U slučaju odustajanja dječjeg vrtića od
sudjelovanja, sudionik je o tome dužan pisanim putem izvijestiti organizatora i koordinatora, a koordinator Ured za programe
lokalnog športa. Ekipe koje dostave prijavu
za sudjelovanje, a potom otkažu nastup,
gube pravo sudjelovanja na natjecanju bilo
koje razine u vremenskom razdoblju od
dvije godine.

Ako se za natjecanje u jednoj općini, gradu
ili županiji prijavi više od 12 dječjih vrtića,
organizator može organizirati više neovisnih natjecanja unutar općine, grada ili
županije, ali ukupan broj dječjih vrtića na
jednom natjecanju ne može biti veći od 12.
Dječji vrtić dužan je u propisanom roku
dostaviti koordinatoru prijavu dječjeg
9

6

ŠPORTSKE PRIPREME I EDUKACIJA

Organizator i koordinator dužni su organizirati pripremu natjecatelja za športove
u kojima će se natjecati. Pripreme mogu
voditi isključivo osobe koje su stručno
osposobljene za rad s djecom u športu, a
počinju najkasnije 1. travnja.
Dječji vrtić paralelno s pripremama za natjecanje provodi edukaciju o olimpijskom
pokretu. Sudjelovanje na Olimpijskom
festivalu dječjih vrtića prilika je da djecu
naučimo što su Olimpijske igre i da im
prenesemo pozitivne poruke športa.
Dječji vrtići mogu provesti niz aktivnosti
kako bi se djeca bolje upoznala s olimpijskim vrijednostima i pripremila za sudjelovanje na Olimpijskom festivalu dječjih
vrtića. Radi lakše pripreme, dajemo
primjer rada s djecom kroz 5 jednostavnih aktivnosti. Također, dječji vrtić može
u suradnji s koordinatorom natjecanja
dogovoriti posjet športašice ili športaša
dječjem vrtiću.
Aktivnost br. 1 – Olimpijske igre
Najvažnija stvar na Olimpijskim igrama je
da nije važno pobijediti, važno je sudjelovati. Nije važno jeste li pobijedili, nego
jeste li se borili časno.
Ljudi iz svih zemalja svijeta svake četiri
godine okupljaju se na jednom mjestu da
bi se zajedno igrali. Oni kroz igru stvaraju
prijateljstva koja će svijet učiniti boljim.
Postoje Ljetne olimpijske igre i Zimske
olimpijske igre (možete navesti športove
koji se na njima igraju). Igre se mogu održavati u različitim zemljama svijeta. Prve
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Olimpijske igre održale su se u Grčkoj. To
je prekrasna zemlja koja se nalazi u Europi
(pokazati na karti svijeta).
Recite djeci da će oni imati svoje Olimpijske igre i objasnite im što će oni tamo
raditi.
Ako imate pristup Internetu, posjetite
službene stranice Olimpijskih igara i pokažite im fotografije (http://www.olympic.
org/uk/passion/museum/home_uk.asp).
Aktivnost br. 2 – Olimpijska zastava
Recite djeci da je olimpijska zastava «zastava prijateljstva». Možete pripremiti crtež olimpijske zastave na velikom bijelom
papiru na kojemu će djeca odgovarajućom
bojom bojati olimpijske krugove.
Objasnite djeci da olimpijska zastava ima
pet spojenih prstena (krugova). Pet krugova predstavlja pet kontinenata (pokažite
ih na karti svijeta) čiji se športaši natječu
na Olimpijskim igrama, a svaki krug je
drukčije boje: plave, crne, crvene, žute
i zelene. Barem jedna od ovih pet boja
nalazi se na svakoj zastavi bilo koje države
na svijetu. Recite im da su krugovi spojeni
kako bi simbolizirali jedinstvo i prijateljstvo nacija u svijetu.
Prebrojte zajedno krugove i recite koje su
boje. Neka djeca stanu u krug i isprepletu
ruke kako bi osjetili značenje spojenih
krugova, jedinstva i prijateljstva. Objasnite
im da krug simbolizira to prijateljstvo.
Prije početka bojanja pokažite im kako
zastava izgleda da bi znali u kojoj boji
trebaju bojati koji krug.
Na kraju olimpijsku zastavu stavite na vid-
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no mjesto i otpjevajte prigodnu pjesmicu.
Aktivnost br. 3 – Olimpijski plamen
Sunčeve zrake u Olimpiji u Grčkoj koriste
se da bi se upalio olimpijski plamen. Niz
trkača u baklji nosi plamen na ceremoniju
otvorenja Olimpijskih igara. Plamen se
gasi na ceremoniji zatvaranja. Plamen
simbolizira težnju za savršenstvom, borbu
da se odnese pobjeda, te mir i prijateljstvo.
Pitajte djecu da li bi ona željela pomoći
u nošenju baklje i pokušajte simulirati
trčanje, predaju baklje, njezino nošenje i
paljenje plamena.
Možete nacrtati olimpijsku baklju i plamen obojati žarkim bojama.
Aktivnost br. 4 – Olimpijska himna
Pretvarajte se da ste na otvorenju Olimpijskih igara. Djeca neka nose olimpijsku
zastavu koju ste izradili i hodaju kao da
su na svečanom mimohodu. Obavezno
pritom puštajte prigodnu glazbu ili ih
naučite neku pjesmicu. Možete izraditi
papirnate šešire kojima će djeca u mimohodu mahati «navijačima».
Dobrovoljci neka trče s «olimpijskom
bakljom» i upale «olimpijski plamen».
Naučite djecu olimpijsku zakletvu koja je
prilagođena Olimpijskom festivalu dječjih
vrtića, a glasi:
«U ime svih natjecatelja obećavam da
ćemo sudjelovati na Olimpijskom festivalu
na način da ćemo poštovati i slijediti
pravila pod kojima se održava, da ćemo
se posvetiti športu bez dopinga i droge, u

istinskom športskom duhu za slavu športa
i na čast naših ekipa.»
Aktivnost br. 5 – Olimpijske medalje
Medalje su promjera 60 mm i debljine 3
mm. Medalja za prvo mjesto napravljena
je od zlata, za drugo od srebra, a za treće
od bronce. Medalja za prvo mjesto presvučena je s 9 grama čistog zlata.
Pokušajte s djecom napraviti olimpijske
medalje. Neka djeca crtaju i izrezuju medalje od papira ili kartona i stavljaju ih na
vrpce crveno-bijelo-plave boje ili na drugu
vrpcu kakvu imate na raspolaganju.
Ispričajte djeci da športašice i športaši
osvajaju medalje ako pobjede u igri u kojoj
se natječu. Recite im koje su to igre i nešto
o pravilima igre.
Objasnite im da je važno sudjelovati, a ne
pobijediti. No recite im da se moraju truditi i raditi ako žele postati dobri u športu
koji će igrati, naročito ako žele biti najbolji.
Ohrabrite ih da sudjeluju i da se trude
postići dobar rezultat.
Medalje koje su izradili neka stave prijatelju oko vrata i proglasite ih medaljama
prijateljstva.
Recite im da najveću nagradu dobiva onaj
kome je više stalo do prijateljstva nego do
pobjede.
Na prikladan način objasnite djeci da je
važno poštovanje pravila igre, poštovanje
drugih natjecatelja, poštovanje službenih
osoba koje su zadužene za provođenje
pravila, fair play, timski rad i odbacivanje
nasilja.
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NATJECANJE

Natjecateljsku ekipu koja predstavlja jedan dječji vrtić čini 40 natjecatelja
od kojih je 20 djevojčica i 20 dječaka.
Svaki dječji vrtić sudjeluje u malonogometnom i atletskom natjecanju.
Atletska natjecanja održavaju se u četiri discipline: (1) trčanje na 50 metara, (2) štafeta 4 x 25 metara, (3) bacanje loptice udalj i (4) skok udalj.
Djevojčice se natječu s djevojčicama, a dječaci s dječacima. Potrebno je
posebno napomenuti da se i djevojčice i dječaci natječu u malom nogometu, trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 metara, bacanju loptice udalj i
skoku udalj.
Svaki natjecatelj može sudjelovati samo u jednoj športskoj disciplini ili
športu.
Športovi i discipline		
			
ATLETIKA
Trčanje na 50 metara
		
Štafeta 4x25 metara
		
Bacanje loptice udalj
		
Skok udalj
MALI NOGOMET		
Ukupno djevojčica i dječaka u jednoj ekipi:
Ukupno natjecatelja u svakoj ekipi:
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Broj natjecatelja
Djevojčice
Dječaci
2
2
4
4
2
2
2
2
10
10
20
20
40
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Natjecanje se mora održati na prikladnom terenu, najbolje na nogometnom stadionu, a svakako na travnatoj površini. Organizator osigurava
dovoljan broj šatora, tendi i suncobrana ispod kojih se natjecatelji mogu
skloniti od sunca ili kiše.
Najkasnije tjedan dana prije natjecanja potrebno je održati generalnu probu ili dovesti predstavnike dječjih vrtića na mjesto natjecanja na kojemu
će im se podrobno objasniti gdje će biti koji športski tereni, gdje će biti
zborno mjesto njihovog dječjeg vrtića, satnica, protokol i drugi detalji.
Športski tereni moraju biti ograđeni i na njih ni pod kojim uvjetima ne smiju imati pristup roditelji ili druge osobe koje nisu službeno uključene kao
natjecatelji, voditelji, službene osobe ili organizatori natjecanja.
Za natjecanje u malom nogometu organizator mora osigurati dresove u
različitim bojama ili tzv. markere. Pri tome će voditi računa da svaki vrtić
ima svoju boju radi razlikovanja na terenu.
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PROGRAM

Koncept natjecanja sličan je Olimpijskim
igrama, što je vidljivo iz programa natjecanja.
Olimpijski festival dječjih vrtića od trenutka
okupljanja do odlaska s mjesta natjecanja
može trajati najduže četiri sata. Koordinator je dužan pravovremeno pripremiti
plan događanja i s njim upoznati sve osobe
uključene u organizaciju kako bi program
mogao biti prilagođen zadanoj satnici ako
se za to ukaže potreba.
16,40
Okupljanje dječjih vrtića i sastanak
koordinatora natjecanja s vodstvom ekipa
Organizator bi trebao odrediti dva volontera koji će biti zaduženi za prijem djece
iz svakog pojedinog dječjeg vrtića i koji će
pružati pomoć odgajateljicama u pripremi
i realizaciji natjecanja. Mjesto okupljanja
treba biti uočljivo s istaknutim nazivom
svih dječjih vrtića koji nastupaju.
Koordinator još jedanput utvrđuje protokol
i satnicu natjecanja s voditeljima ekipa.
17,00
SVEČANI MIMOHOD
Na mimohodu sudjeluju svi dječji vrtići sa
svojim ekipama. U pratnji su odgajateljice
i druge službene osobe koje za to imaju
dopuštenje dječjeg vrtića, te službene
osobe natjecanja. Posljednja u mimohodu
je ekipa domaćina. Ostale ekipe poredane
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su po abecednom redu (po nazivu dječjeg
vrtića). Svaki dječji vrtić na čelu kolone nosi
transparent s nazivom dječjeg vrtića koji
predstavlja.
Uz taktove prigodne koračnice ili popularne pjesme svečani mimohod polazi od
ulaza stadiona atletskom stazom te se kreće duž tribina. Obično je to dionica od 100
metara. Dolaskom do ruba atletske staze
kolona skreće na travnati dio igrališta te
se kreće su suprotnom smjeru. Dolaskom
na označeno mjesto za svoj vrtić voditelji
postrojavaju natjecatelje u kolonama po
četvero.
17,10
CEREMONIJA OTVARANJA
Na ceremoniji otvaranja treba biti nazočan
predstavnik Hrvatskog olimpijskog odbora
koji se prvi obraća okupljenima. Zatim poziva domaćina (gradonačelnika ili župana)
da otvori igre jednostavnim govorom.
Skupina od osmero djece unosi na stadion
zastavu HOO-a i kreće se prema jarbolu na
kojem će se dizati zastava.
Dolaskom do jarbola zaustavljaju se, a
odabrani športaš ili športašica, držeći jedan
ugao zastave, recitira zakletvu Olimpijskog
festivala:
«U ime svih natjecatelja obećavam da
ćemo sudjelovati na Olimpijskom festivalu na način da ćemo poštovati i slijediti
pravila pod kojima se održava, da ćemo
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se posvetiti športu bez dopinga i droge, u
istinskom športskom duhu za slavu športa
i na čast naših ekipa.»
Diže se zastava i svira hrvatska himna.
Potom na stadion ulazi prvi trkač koji nosi
olimpijsku baklju. Obzirom da se radi o
maloj djeci, plamen ne mora biti pravi,
odnosno nije poželjno da nose otvoreni plamen. Dovoljno bi bilo da desetak
djece simbolično nosi i predaje baklju
svakih 20-tak metara i da dolaskom do
improviziranog postolja dodirom baklje
«upale» vatru. Varijanta s pravom bakljom
i otvorenim plamenom dolazi u obzir samo
ako je organizator u mogućnosti jamčiti
sigurnost djece u takvom postupku. Zatim
djeca odlaze na zborno mjesto predviđeno
za njihov dječji vrtić. Službeni spiker za to
vrijeme najavljuje program natjecanja.
Poželjno je da spiker bude mlađa osoba
koja ima iskustva u radu s djecom i javnim
nastupom te može animirati i zabaviti
djecu i publiku.
17,25
POČETAK NATJECANJA
Spiker proziva imenom i prezimenom
natjecatelje i moli njihove voditelje (odgajateljice iz dječjih vrtića i volontere) da ih
dovedu do mjesta natjecanja. Njegov zadatak je upućivati natjecatelje na borilišta.
Volonteri pomažu odgajateljicama rasporediti djecu po borilištima.
Službene osobe (zapisničari, mjerioci, orga-

nizatori, voditelji, suci) dočekuju natjecatelje i daju im upute pred nastup.
18,30
CEREMONIJA DODJELE NAGRADA
I DIPLOMA
Ceremonija dodjele medalja i diploma
održava se po završetku svih natjecanja.
Potrebno je pripremiti počasno postolje za
pobjednike uz koje moraju biti volonteri
radi instrukcija i vođenja natjecatelja.
19,00
CEREMONIJA ZATVARANJA
Djeca mogu sjediti na travi i pratiti ceremoniju zatvaranja. Spušta se zastava HOO-a i
iznosi sa stadiona. Predstavnik Hrvatskog
olimpijskog odbora obraća se natjecateljima sljedećim riječima:
«U skladu s našom tradicijom pozivam
svu djecu u Hrvatskoj da nam se pridruže
za godinu dana kada ćemo slaviti (navesti
redni broj festivala) Olimpijski festival
dječjih vrtića.»
Gasi se olimpijski plamen.
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NAGRADE
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Organizator osigurava medalje za osvajače
prvog, drugog i trećeg mjesta u malom
nogometu, trčanju na 50 metara, štafeti 4
x 25 metara, bacanju loptice udalj i skoku
udalj (ukupno 102 medalje).

i treće mjesto u malom nogometu (jedna
ekipa ima 10 natjecatelja) dobivaju medalje (ukupno 60 medalja), a prvoplasirana
ekipa djevojčica i prvoplasirana ekipa dječaka dobivaju pehar (ukupno dva pehara).

Organizator osigurava pehare za osvajače
prvog mjesta u malom nogometu i za ukupnog pobjednika, te pehar za dobitnika fair
play nagrade (ukupno 4 pehara).

Ukupni pobjednik natjecanja onaj je dječji
vrtić koji je osvojio najveći broj bodova.
Bodovanje se vrši prema tablici za bodovanje u propozicijama natjecanja. Ukupni
pobjednik dobiva pehar.

Nagrade je potrebno osigurati posebno za
djevojčice i dječake (pojedinačno i ekipno).
Hrvatski olimpijski odbor osigurava
diplome za sve športaše, dječje vrtiće i za
dobitnika fair play nagrade.
9.1. MEDALJE I PEHARI
Djevojčice i dječaci koji osvoje prvo, drugo
i treće mjesto u trčanju na 50 metara
dobivaju medalju (ukupno 6 medalja).
Djevojčice i dječaci koji osvoje prvo, drugo
i treće mjesto u štafeti 4 x 25 metara (jedna ekipa ima četiri natjecatelja) dobivaju
medalju (ukupno 24 medalje).
Djevojčice i dječaci koji osvoje prvo, drugo
i treće mjesto u bacanju loptice udalj dobivaju medalju (ukupno 6 medalja).
Djevojčice i dječaci koji osvoje prvo, drugo
i treće mjesto u skoku udalj dobivaju medalju (ukupno 6 medalja).
Djevojčice i dječaci koji osvoje prvo, drugo
16

Organizator natjecanja proglašava dobitnika nagrade za fair play. Pehar za fair play
dodjeljuje se dječjem vrtiću koji je pokazao
najveće poštovanje prema pravilima igre,
prema protivničkim natjecateljima i prema
samom športu.
Organizator ovoj nagradi, radi promicanja
fair playa, treba pridati poseban značaj.
9.1. DIPLOME
Hrvatski olimpijski odbor osigurava diplome.
Svaki natjecatelj dobiva od Hrvatskog
olimpijskog odbora diplomu za sudjelovanje.
Svaki dječji vrtić dobiva od Hrvatskog olimpijskog odbora diplomu za sudjelovanje.
Dječji vrtić koji na športskom borilištu pokaže najveće poštovanje prema pravilima
igre, prema protivničkim natjecateljima i
prema samom športu od Hrvatskog olimpijskog odbora dobiva diplomu za fair play.

SPONZORI
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Hrvatski olimpijski odbor surađuje sa sponzorima na projektu «Olimpijski
festival dječjih vrtića».
Suradnici na terenu, organizatori, koordinatori, dječji vrtići, tehnički organizatori i sve ostale osobe uključene u organizaciju, pripremu i realizaciju
natjecanja dužne su u potpunosti poštovati obveze HOO-a prema sponzorima
i ponašati se u skladu s uputama Hrvatskog olimpijskog odbora.
Organizatori natjecanja na razini općine, grada ili županije mogu imati lokalne sponzore.
Sponzorstva dogovorena na razini lokalnog natjecanja ne mogu biti u sukobu
sa sponzorskim ugovorima Hrvatskog olimpijskog odbora. Pojašnjenja i upute
o postupanju u nadležnosti su marketinga HOO-a.
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ZAVRŠNO NATJECANJE

Točke 1. do 11. u općim pravilima i propozicijama natjecanja primjenjuju se na
organizaciju završnog natjecanja. Posebna
pravila koja se odnose na organizaciju završnog natjecanja (izmijenjena i dopunjena
pravila) propisana su u općim pravilima
pod točkama 12.1. i 12.2.
11.1. ORGANIZACIJA NATJECANJA
Organizator završnog natjecanja je Ured za
programe lokalnog športa.
Tehnički organizator završnog natjecanja može biti športska zajednica koja za
to dobije suglasnost Ureda za programe
lokalnog športa i pokroviteljstvo nadležne
jedinice lokalne ili područne samouprave.
Tehnički organizator završnog natjecanja
nositelj je poslova koje na općinskim, gradskim i županijskim natjecanjima izvršava
organizator.
Završno natjecanje se organizira ako su
zadovoljena dva osnovna preduvjeta:
minimalan broj prijavljenih ekipa te
kvalitetna ponuda za tehničku organizaciju
Kandidati (športske zajednice) koji su spremni preuzeti tehničku organizaciju da se
završno natjecanje održi u njihovom gradu
u propisanom roku moraju dostaviti službeni obrazac u Ured za programe lokalnog
športa (Obrazac ZN-1.). Uz ponudu obavezno prilažu dokument kojim nadležna
jedinica lokalne ili područne samouprave
18

potvrđuje pokroviteljstvo za organizaciju
završnog natjecanja. Ponuda mora sadržavati razrađenu financijsku konstrukciju i
organizacijska rješenja.
Odluka o izboru tehničkog organizatora
završnog natjecanja bit će donesena i
dostavljena svim kandidatima te koordinatorima čije se ekipe prijave za sudjelovanje
na završnom natjecanju.
Tehnički organizator završnog natjecanja prvenstveno ima obvezu surađivati s
Uredom za programe lokalnog športa te
ne može samovoljno donositi ili provoditi
odluke na terenu. O svemu je dužan pravovremeno izvještavati Ured za programe
lokalnog športa i strogo se pridržavati
dobivenih uputa.
Ured za programe lokalnog športa zadržava
pravo otkaza suradnje tehničkom organizatoru. U tom slučaju Ured za programe
lokalnog športa može otkazati završno
natjecanje.
Uz obveze navedene u općim pravilima i
propozicijama natjecanja, tehnički organizator dužan je osigurati smještaj i prehranu
gostujućih ekipa.
Sve troškove organizacije završnog natjecanja snose domaćini, odnosno tehnički
organizator i jedinica lokalne/područne
samouprave. Hrvatski olimpijski odbor
može odobriti financijsku potporu, a
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tehnički organizator na terenu, tj. športska
zajednica mora imati zatvorenu financijsku
konstrukciju prilikom prijave za tehničkog
organizatora završnog natjecanja.

Obzirom da sudjelovanje na završnom
natjecanju nije obavezno, natjecanje neće
biti organizirano ako se prijavi 13 ili manje
ekipa.

Tehnički organizator natjecanja dužan je u
propisanom roku na službenom obrascu
dostaviti u Ured za programe lokalnog
športa odluku o imenovanju koordinatora
završnog natjecanja (Obrazac ZN-2.).
Koordinator prihvaćanjem imenovanja preuzima dužnosti i obveze propisane općim
pravilima i propozicijama natjecanja te
provodi upute i odluke Ureda za programe
lokalnog športa.

Maksimalan broj ekipa na završnom natjecanju je 21.

Tehnički organizator i koordinator dužni su
u propisanom roku na službenom obrascu
dostaviti u Ured za programe lokalnog
športa zahtjev za nabavu zastave HOO-a
(Obrazac ZN-3.) i obavijest o mjestu, datumu i sudionicima (Obrazac ZN-5.).

Minimalan broj ekipa na završnom natjecanju je 14.
Dječji vrtić u propisanom roku na službenom obrascu mora dostaviti prijavu za
sudjelovanje (Obrazac ZN-4.) i prijaviti
sastav ekipe (Obrazac ZN-6.).
Dječji vrtić obrasce dostavlja na adresu
koordinatora završnog natjecanja.
Ekipe koje dostave prijavu za sudjelovanje
na završnom natjecanju, a potom otkažu nastup, gube pravo sudjelovanja na
natjecanju bilo koje razine u vremenskom
razdoblju od dvije godine.

11.2. SUDIONICI
Pobjednik na najvišoj razini natjecanja
unutar jedne županije stječe pravo sudjelovanja na završnom natjecanju. Ukupni
pobjednik, tj. ekipa s najvećim brojem
osvojenih bodova, može sudjelovati na
završnom natjecanju. Sastav ekipe ne može
se mijenjati.
Ukupni pobjednik nema obvezu sudjelovanja na završnom natjecanju, te od toga
pismenim očitovanjem može odustati.
19

PROPOZICIJE NATJECANJA

ATLETIKA
Atletska natjecanja održavaju se u četiri discipline: trčanje na 50 metara, štafeta 4 x 25
metara, bacanje loptice udalj i skok udalj.
1. Trčanje na 50 metara
Izvodi se iz visokog starta.
Posebno se utrkuju djevojčice, a posebno
dječaci.
Za svaki dječji vrtić natječu se dvije djevojčice i dva dječaka.
Mjerioci vremena štopericom mjere rezultate koji se unose u zapisnik.
Natjecatelji s najboljim vremenom u kvalifikacijama sudjeluju u završnoj utrci.
Konačni plasman određuje broj osvojenih
bodova prema tablici za bodovanje.
Natjecanje se provodi na prikladnom travnatom terenu ili na atletskoj stazi.
Startna linija i ciljna linija moraju biti vidno
označeni bijelom bojom, a staze iscrtane.
Organizator mora pripremiti odgovarajući
broj startnih mjesta, ograditi teren i na cilju
postaviti mjerioce i zapisničare.
Sudac prati natjecanje.
2. Štafeta 4 x 25 metara
Izvodi se iz visokog starta.
Posebno se utrkuju djevojčice, a posebno
dječaci.
Za svaki dječji vrtić natječu se četiri djevojčice i četiri dječaka.
Natjecatelji su raspoređeni u stazi na udaljenosti od 25 metara. Prvi trkač predaje palicu
drugome koji ga čeka na svome mjestu i u
trenutku preuzimanja palice počinje trčati
do trećeg člana ekipe itd.
Mjerioci vremena štopericom mjere rezulta20

te koji se unose u zapisnik.
Ekipe s najboljim vremenom u kvalifikacijama sudjeluju u završnoj utrci.
Konačni plasman određuje broj osvojenih
bodova prema tablici za bodovanje.
Startna linija i ciljna linija moraju biti vidno
označeni bijelom bojom, a staze iscrtane.
Organizator mora pripremiti staze, palice,
ograditi teren i na cilju postaviti mjerioce i
zapisničare.
Sudac prati natjecanje.
3. Bacanje loptice udalj
Izvodi se s mjesta. Baca se teniska loptica.
Posebno se natječu djevojčice, a posebno
dječaci.
Za svaki dječji vrtić natječu se dvije djevojčice i dva dječaka.
Svaki natjecatelj baca lopticu iz dva pokušaja
(dva uzastopna pokušaja), a u zapisnik se
unosi bolji rezultat.
Mjerioci metrom mjere rezultate koji se
unose u zapisnik.
Konačni plasman određuje broj osvojenih
bodova prema tablici za bodovanje.
Organizator mora pripremiti terene za
bacanje loptice, ograditi ih i pokraj terena
postaviti mjerioce i zapisničare.
Sudac prati natjecanje.
4. Skok udalj
Izvodi se s mjesta.
Posebno se natječu djevojčice, a posebno
dječaci.
Za svaki dječji vrtić natječu se dvije djevojčice i dva dječaka.
Svaki natjecatelj skače iz dva pokušaja (dva

uzastopna pokušaja), a u zapisnik se unosi
bolji rezultat.
Mjerioci metrom mjere rezultate koji se
unose u zapisnik.
Organizator mora pripremiti odgovarajući
prostor za doskok (pijesak), ograditi teren
i pokraj terena postaviti mjerioce i zapisničare.
Sudac prati natjecanje.

Bodovanje
Osvojeno mjesto donosi određeni broj
bodova svakom dječjem vrtiću, odnosno
ekipi. Bodovi se dodjeljuju do osvojenog 12.
mjesta u pojedinoj disciplini sukladno tablici
za bodovanje.
Ukupni poredak ekipa dobije se zbrajanjem
bodova koje su natjecatelji osvojili u pojedinim disciplinama.

Tablica za bodovanje
Osvojeno Broj osvojenih bodova ako na natjecanju sudjeluje:
mjesto
		
4 DV	
5 DV
6 DV	 7 DV	8 DV	 9 DV	

10 DV	 11 DV	 12 DV

1.
4
5
6
7
8
9
10
11
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
3.
2
3
4
5
6
7
8
9
4.
1
2
3
4
5
6
7
8
5.		
1
2
3
4
5
6
7
6.			
1
2
3
4
5
6
7.				
1
2
3
4
5
8.					
1
2
3
4
9.						
1
2
3
10.							
1
2
11.								
1
12.									

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
21

PROPOZICIJE NATJECANJA

MALI NOGOMET
Svaki dječji vrtić predstavlja momčad od
10 djevojčica i momčad od 10 dječaka.
Djevojčice igraju s djevojčicama, a dječaci s
dječacima.
Utakmica se igra između dvije momčadi. Na
terenu za igru ne može biti više od 5 igrača
po momčadi (uključujući vratara). Ostali
igrači nalaze se na klupi za zamjenu. Broj
zamjena tijekom igre nije ograničen.
Organizator je dužan pripremiti dovoljan
broj nogometnih terena koji ovisi o broju
ekipa. Teren za igru je kvadratnog oblika
dimenzija 24 x 12 metara. Teren je podijeljen na dva jednaka dijela. Prostor za kazneni
udarac iscrtan je u radijusu od 6 metara od
vratnice. Površina terena mora biti od prikladnih materijala (drvo, umjetni materijali
ili trava; izbjegavati beton). Teren mora biti
ograđen, a pristup na njega imaju isključivo
igrači i sudac, ili u iznimnom slučaju druge
službene osobe. Igra se na male golove
dimenzija 1 x 2 metra. Organizator je dužan
osigurati malonogometne lopte br. 4 izrađene od spužve.
Igra se po pravilima za mali nogomet, izuzev
vremena trajanja utakmice koje se skraćuje
na 2 x 5 minuta. Između dva poluvremena je
odmor od tri minute.
Pobjednik je momčad koja postigne više golova. Pobjednička momčad na utakmici osvaja 10 bodova. Kod neodlučenog rezultata
pobjednika dobivamo izvođenjem šesteraca
(tri šesterca, ako rezultat ostane izjedna22

čen, ekipe naizmjenično izvode šesterce do
pobjede).
Pobjednik jedne utakmice prolazi u idući
krug natjecanja, a gubitnik više ne sudjeluje
u natjecanju, odnosno ispada iz natjecanja.
Igrači moraju imati dresove različitih boja, a
na nogama športsku obuću.
Utakmicu sudi sudac s liste za suđenje županijskog nogometnog saveza.
O svakoj utakmici piše se zapisnik na propisanoj tiskanici.
Raspored natjecanja određuje se ždrijebom
ukoliko se ne donese drugačija odluka.

Sastavni dio ovog dokumenta su službeni obrasci:
A. Obrasci za natjecanje na području općine, grada ili županije
Obrazac 1. Prijava za organizaciju natjecanja
Obrazac 2. Odluka o imenovanju koordinatora
Obrazac 3. Zahtjev za nabavu zastave HOO-a
Obrazac 4. Prijava dječjeg vrtića
Obrazac 5. Obavijest o mjestu, datumu i sudionicima
Obrazac 6. Prijava sastava ekipe
Obrazac 7. Izvješće
B. Obrasci za završno natjecanje
Obrazac ZN-1. Ponuda za organizaciju završnog natjecanja
Obrazac ZN-2. Odluka o imenovanju koordinatora za završno natjecanje
Obrazac ZN-3. Zahtjev za nabavu zastave HOO-a za završno natjecanje
Obrazac ZN-4. Prijava za sudjelovanje na završnom natjecanju
Obrazac ZN-5. Obavijest o mjestu, datumu i sudionicima završnog natjecanja
Obrazac ZN-6. Prijava sastava ekipe za završno natjecanje
Obrazac ZN-7. Izvješće za završno natjecanje

IZDAVAČ
Hrvatski olimpijski odbor
Zagre, Trg Krešimira Čosića 11
ZA IZDAVAČA
Josip Čop, glavni tajnik
NOSITELJ PROJEKTA
Ured za programe lokalnog športa

