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Završnica 19. Aquae Vivae sportskih igara učenika
U utorak, 07. srpnja 2020.
godine u Krapinskim
Toplicama održano je
službeno zatvaranje 19. po
redu Sportskih igara
učenika, uz dodjelu medalja.
Zbog situacije s korona virusom,
Sportske igre učenika ove su
godine imale drugačiji koncept,
pa tako nisu održana izlučna
natjecanja, već je samo održana
dvodnevna završnica u Krapinskim Toplicama. Ekipna natjecanja održana su u futsalu, odbojci na
pijesku i igrama na vodi, a pojedinačna u crossu i biciklizmu. Održana su i natjecanje među
navijačkim skupinama. Natjecateljske kategorije su bile 2007. i mlađi, 2004. i mlađi i 2001. i mlađi.
Završnici Igara i dodjeli medalja nazočila je i zamjenica župana Jasna Petek, koja je pohvalila ovo
sportsko događanje, za koje je istaknula da je od velike važnosti. “Iako je zbog epidemiološke
situacije ovogodišnje izdanje bilo malo oskudnije, to ne mijenja činjenicu da je riječ o
važnoj sportskoj manifestaciji. To je jedna lijepa manifestacija kojom promoviramo
zdrav stil života i sport, što je izuzetno važno za naše mlade”, rekla je zamjenica Petek.
Predsjednik Društva sportskih igara učenika KZŽ Nenad Sikirica naglasio je da je bilo izuzetno
teško tijekom pandemije organizirati događaj. “Mi smo krenuli s organizacijom u jesen,
tijekom rujna i listopada prethodne godine, prema ustaljenom rasporedu. Odradili smo
zimski dio koji se održava tijekom zimskih praznika, no u ožujku i travnju smo imali
poprilično puno problema, pa smo čak u jednom trenutku razmišljali o odgađanju.
Međutim, uspjeli smo sve što smo htjeli napraviti”, rekao je Sikirica.

Izvor: http://www.kzz.hr/ [8.7.2020]

Završnica 19. Aquae Vivae sportskih igara učenika u
Krapinskim Toplicama
U utorak je u Krapinskim Toplicama održano službeno zatvaranje 19. Sportskih
igara učenika, uz dodjelu medalja.
Zbog situacije s
korona virusom,
Sportske igre
učenika ove su
godine imale
drugačiji koncept,
pa tako nisu
održana izlučna
natjecanja, već je
samo održana
dvodnevna
završnica u
Krapinskim
Toplicama.
Ekipna natjecanja
održana su u futsalu, odbojci na pijesku i igrama na vodi, a pojedinačna u crossu i biciklizmu. Održana
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su i natjecanje među navijačkim skupinama. Natjecateljske kategorije su bile 2007. i mlađi, 2004. i
mlađi i 2001. i mlađi.
Završnici Igara i dodjeli medalja nazočila je i zamjenica krapinsko-zagorskog župana Jasna Petek,
koja je pohvalila ovo sportsko događanje, za koje je istaknula da je od velike važnosti.
– Iako je zbog epidemiološke situacije ovogodišnje izdanje bilo malo oskudnije, to ne mijenja
činjenicu da je riječ o važnoj sportskoj manifestaciji. To je jedna lijepa manifestacija kojom
promoviramo zdrav stil života i sport, što je izuzetno važno za naše mlade – rekla je
zamjenica Petek.
Predsjednik Društva sportskih igara učenika KZŽ Nenad Sikirica naglasio je da je bilo izuzetno
teško tijekom
pandemije
organizirati
događaj.
– Mi smo krenuli
s organizacijom u
jesen, tijekom
rujna i listopada
prethodne
godine, prema
ustaljenom
rasporedu.
Odradili smo
zimski dio koji se
održava tijekom
zimskih praznika,
no u ožujku i travnju smo imali poprilično puno problema, pa smo čak u jednom trenutku razmišljali o
odgađanju. Međutim, uspjeli smo sve što smo htjeli napraviti – rekao je Sikirica.
Izvor: https://sjever.hr/2020/07/08/zavrsnica-19-aquae-vivae-sportskih-igara-ucenika-ukrapinskim-toplicama/ [8.7.2020]

Državni tajnik Družak na završnici
Sportskih igara učenika
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•

„Središnji državni ured za šport u proteklom je
četverogodišnjem razdoblju stavio naglasak i na školski šport te
je izdvajanje povećano za sto posto i to je sigurno dio sustava o
kojem ćemo nastaviti posebno brinuti i u budućnosti“, rekao je
državni tajnik Družak.
Državni tajnik Tomislav Družak prisustvovao je završnici XIX. AQUAE VIVAE Sportskih
igara učenika, koja se održala u utorak u Krapinskim Toplicama. Ovo tradicionalno
natjecanje održava se već gotovo 20 godina, a kroz cijeli to razdoblje veliki broj djece i
mladih iskusili su svoja prva športska iskustva.
„Prelijepo je vidjeti ovoliko djece na okupu koji i u ova drukčija vremena ne odustaju od
športa. Ova godina donijela je sa sobom jedno teško razdoblje, donijela je sa sobom
novu svakodnevicu kojoj se moramo prilagoditi, i drago mi je što ste vi prihvatili tu
prilagodbu i dalje nastavili s ovim natjecanjima u malo drukčijem obliku. Središnji
državni ured za šport otpočetka daje potporu ovom projektu i nastavit će je davati i u
budućnosti, jer svi smo i te kako svjesni koliko je školski šport bitan. Središnji državni
ured za šport u proteklom je četverogodišnjem razdoblju posebno stavio naglasak i na
školski šport te je izdvajanje povećano za sto posto i to je sigurno dio sustava o kojem
ćemo nastaviti posebno brinuti i u budućnosti“, rekao je državni tajnik Družak.
Ovo natjecanje održava se u organizaciji Društva sportskih igara učenika, a ove godine
održano je pod posebnim epidemiološkim mjerama i okupilo oko 350 učenika osnovnih
i srednjih škola.

Izvor: https://sdus.gov.hr/vijesti/drzavni-tajnik-druzak-na-zavrsnici-sportskih-igara-ucenika/1307
[8.7.2020]

Na manifestaciji koja promovira zdrav stil života i sport
učenicima dodijeljene medalje
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U Krapinskim Toplicama jučer je održano službeno zatvaranje 19. po redu Sportskih igara učenika, uz
dodjelu medalja.
Zbog situacije s korona virusom, Sportske igre učenika ove su godine imale drugačiji koncept, pa tako
nisu održana izlučna natjecanja, već je samo održana dvodnevna završnica u Krapinskim Toplicama.
Ekipna natjecanja održana
su u futsalu, odbojci na
pijesku i igrama na vodi, a
pojedinačna u crossu i
biciklizmu. Održana su i
natjecanje među
navijačkim skupinama.
Natjecateljske kategorije
su bile 2007. i mlađi, 2004.
i mlađi i 2001. i mlađi.

Predsjednik Društva
sportskih igara
učenika KZŽ Nenad Sikirica naglasio je da je bilo izuzetno teško tijekom
pandemije organizirati događaj. -Mi smo krenuli s organizacijom u jesen,
tijekom rujna i listopada prethodne godine, prema ustaljenom rasporedu.
Odradili smo zimski dio koji se održava tijekom zimskih praznika, no u ožujku i
travnju smo imali poprilično puno problema, pa smo čak u jednom trenutku
razmišljali o odgađanju. Međutim, uspjeli smo sve što smo htjeli napraviti rekao je Sikirica.
Završnici Igara i dodjeli medalja nazočila je i zamjenica župana Jasna Petek, koja
je pohvalila ovo sportsko događanje, za koje je istaknula da je od velike
važnosti. -Iako je zbog epidemiološke situacije ovogodišnje izdanje bilo malo
oskudnije, to ne mijenja činjenicu da je riječ o važnoj sportskoj manifestaciji. To
je jedna lijepa manifestacija kojom promoviramo zdrav stil života i sport, što je
izuzetno važno za naše mlade - rekla je zamjenica Petek.
Izvor: https://www.zagorje.com/clanak/zupanija/na-manifestaciji-koja-promovira-zdrav-stilzivota-i-sport-ucenicima-dodijeljene-medalje [8.7.2020]

Preventivne aktivnosti policije prezentirane mladim
sportašima
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Završna natjecanja
Sportskih igara učenika
održana su 06. i 07. srpnja
2020.godine na igralištu
Osnovne škole u
Krapinskim Toplicama.
Završna natjecanja Sportskih igara učenika,
organiziranih od strane Društva sportskih igara
učenika Krapinsko-zagorske županije održana su 06. i
07.srpnja 2020.godine na igralištu Osnovne škole u
Krapinskim Toplicama. Okupio se veliki broj mladih
sa područja Krapinsko zagorske županije koji su se
natjecali u finalu mnogobrojnih sportova - mali
nogomet, odbojka na pijesku, biciklizam i dr.
Sa prezentacijom niza svojih preventivnih aktivnosti, na mjestu okupljanja velikog broja mladih ljudi
priključila se i Policijska uprava krapinsko-zagorska. Prvenstveno je riječ o preventivnim
aktivnostima usmjerenih prevenciji razvoja ovisnosti kod djece i mladih, u sklopu kojih Policijska
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uprava daje i podršku aktivnostima koje razvijaju zdrave stilove života i kvalitetno provođenje
slobodnog vremena djece i mladih. Sudionici natjecanja, njihovi roditelji i navijači imali su priliku
dobiti informaciju o radu policije u prevenciji razvoja ovisnosti kod mladih osoba uz podjelu
prigodnih promidžbenih materijala.
Prezentirane su i aktivnosti usmjerene na promicanje pozitivne kulture navijanja koja isključuje svaki
oblik huliganizma, nasilja, diskriminacije i govora mržnje te poziva na „fair play“ igru, toleranciju i
korektno navijanje.
Kako se dio mladih natjecao i u području biciklizma prezentirana je i preventivna aktivnost
„Biciklirajmo sigurno“ kroz edukaciju mladih o mjerama koje mogu poduzeti kako ne bi bili žrtve
krađe bicikla i kako sigurno sudjelovati u prometu.
Policijska uprava krapinsko-zagorska, podržavajući aktivnosti koje usmjeravaju djecu i mlade prema
športu i igri, što daje veliku podršku jačanju njihovog samopouzdanja i poželjnog načina provođenju
slobodnog vremena što je snažno oružje u prevenciji razvoja ovisnosti i drugih nepoželjnih oblika
ponašanja.
Izvor: https://krapinsko-zagorska-policija.gov.hr/vijesti-85/preventivne-aktivnosti-policijeprezentirane-mladim-sportasima/5937 [8.7.2020]

Pokrovitelji manifestacije:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Krapinsko-zagorska županija
Gradovi: Krapina i Pregrada

Općine: Krapinske Toplice, Stubičke Toplice, Tuhelj, Đurmanec, Jesenje, Marija Bistrica i Radoboj
Dobivena potpora:
Središnjeg državnog ureda za šport Republike Hrvatske
Hrvatskog školskog sportskog saveza
Športske zajednice KZŽ
Centra za socijalnu skrb Krapina podružnica obiteljski centar KZŽ
Županijskog školskog športskog saveza KZŽ
Krapinskog sportskog saveza

Suorganizatori natjecanja:
Društvo crvenog križa KZŽ– logistička podrška
Košarkaški klub Krapina– logistička podrška
Rukometni klub Zagorec Krapina– logistička podrška
Sportsko društvo Ku-ku-ri-ku– logistička podrška
Stolno teniski klub Zagorec Krapina – logistička podrška
Teniski klub Zagorec Krapina– logistička podrška
Sportsko krapinsko akademsko društvo

Medijski pokrovitelji:
Radio Kaj, Zagorski list , Sjever HR i Zagorje International

Donatori i sponzori
AQUAE VIVAE D.D. Krapinske Toplice
AQUAFILCRO d.o.o. Oroslavje
AUDIO-TV-VIDEO SERVIS JURINJAK, Krapina
AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o., Zagreb
DEKOR TVORNICA RASVJETE d.o.o., Zabok
BRENTA d.o.o., Klenovec
DUNDO PROMET d.o.o., Radoboj
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
Zagreb
LJEKARNA KZŽ, Zabok
MITSTUDIO, Sveti Križ Začretje
PRESEČKI GRUPA D.O.O. Krapina
PRINTCENTAR D.O.O. Krapina

VALOVITI - PAPIR- DUNAPACK d.o.o., Zabok
VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE
KRAPINA, Krapina
VETROPACK STRAŽA d.d., Hum na Sutli
IDEJAGRAF d.o.o., Krapina
KOTKA d.d, Krapina
SAMOBORSKA BANKA d.d.
TRAKOSTYAN – TOURS d.o.o.
ASO PONOS d.o.o. Krapina
NESTLÉ ADRIATIC d.o.o.
KRAPINA – ŠPED d.o.o. Krapina
MIKI SERVIS I TRGOVINA, Krapina
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Broj sudionika manifestacije XIX. Sportskih igara učenika 2020. godine
Centar natjecanja Krapina

broj igrača

broj ekipa

broj natjecatelja

1

9

9

BROJ
FINALISTA U
KRAPINSKIM
TOPLICAMA

5

2

10

120

5

1

5

10

8

80

10

1

10

4

1

4

1

Biciklizam
Cross
Igre na vodi
Navijačka skupina
Futsal
Djeca s posebnim potrebama
Odbojka na pijesku/parketu

2

UKUPNO
Centar natjecanja Zabok

broj igrača
1

broj ekipa

2

120
broj natjecatelja

Cross

1

7

7

BROJ
FINALISTA U
KRAPINSKIM
TOPLICAMA

Igre na vodi
Navijačka skupina
Futsal
Odbojka na pijesku/parketu

5

4

20

92

5

2

10

8

6

48

Biciklizam

4

3

1

UKUPNO
Centar natjecanja Pregrada

broj igrača
1

broj ekipa

3

4
92
broj natjecatelja

Cross

1

3

3

BROJ
FINALISTA U
KRAPINSKIM
TOPLICAMA

Igre na vodi
Navijačka skupina
Futsal
Odbojka na pijesku/parketu

5

1

5

54

5

1

5

10

3

30

4

2

8

Biciklizam

3

3

UKUPNO
Centar natjecanja Marija Bistrica

broj igrača
1

broj ekipa

54
broj natjecatelja

Cross

1

5

5

BROJ
FINALISTA U
KRAPINSKIM
TOPLICAMA

Igre na vodi
Navijačka skupina
Futsal
Odbojka na pijesku/parketu

5

0

0

103

5

0

0

10

8

80

4

4

16

UKUPNO

103

Biciklizam

Centar natjecanja Stubičke Toplice

broj igrača
1

2

2

broj ekipa

broj natjecatelja

Cross

1

1

1

BROJ
FINALISTA U
KRAPINSKIM
TOPLICAMA

Igre na vodi
Navijačka skupina
Futsal
Odbojka na pijesku/parketu

5

0

0

11

5

1

5

10

0

0

4

1

4

UKUPNO
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Biciklizam

BROJ NATJECATELJA U KRAPINSKIM TOPLICAMA

1

1

SAMO

UKUPNO BROJ NATJECATELJA NA SVIM MANIFESTACIJAMA DRUŠTVA

1

380

380

