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Uvod

Riječki športski sveučilišni savez

 nevladina organizacija pravne osobnosti

 okuplja studentska športska društva sastavnica Riječkog 

sveučilišta i Udrugu kineziologa Sveučilišta u Rijeci (UKSUR)

 struktura:

 Skupština (po 3 predstavnika SŠD-a, članova)

 Izvršni odbor (predsjednik, dopredsjednik, člana)

 Nadzorni odbor (3 člana)



Povijest

Problemi (do 2004.g.)

 Loše organizirana sveučilišna natjecanja

 Nepostojanje ostalih sportskih aktivnosti kroz godinu

 Problemi nastupa sveučilišnih ekipa na nacionalnom i 

meĎunarodnom planu

 Problematična koordinacija kineziologa zaposlenih na Sveučilištu

 Nepostojanje kvalitetne organizacije koja bi sustavno 

osmišljavala i organizirala sportske aktivnosti studenata 

Sveučilišta u Rijeci



Povijest

Osnivanje (30. prosinac 2004.)

 Ideja: 

osnovati studentska športska društva (SŠD) po fakultetima; SŠD 
posljedično udruţiti u Savez

 Zašto: 

dobiti što kvalitetniju provedbu i nadzor sportskih aktivnosti na 
fakultetima; aktivirati što veći broj studenata na sportskom 
planu; kvalitetno predstavljanje Sveučilišta na lokalnom, 
nacionalnom i meĎunarodnom sveučilišnom sportskom planu

 Realizacija: 

30.12.2004., 3 SŠD (SOSS (Med), Pravnik (Prav), No limit (Teh)) 
osnivaju Riječki športski sveučilišni savez (RŠSS) 



Članice

Trenutno stanje (aktivne članice):

 SŠD SOSS (Medicinski fakultet, 30.12.2004.)

 SŠD Pravnik (Pravni fakultet, 30.12.2004.)

 SŠD No limit (Tehnički fakultet, 30.12.2004.)

 SŠD GRASS (GraĎevinski fakultet, 02.11.2005.)

 SŠD VUŠ-Ri (Učiteljski fakultet)

 SŠD FFRi (Filozofski fakultet, 20.01.2005.)

 SŠD FTHM (Fakultet za menadţ. u turizmu i ugost., 
26.01.2005.)

 UKSUR (Udruga kineziologa SUR)



Članice

Trenutno stanje (pasivne / potencijalne članice):

 Pomorski fakultet

 Ekonomski fakultet

 Veleučilište u Rijeci (u postupku osnivanja)

 Akademija primjenjenih umjetnosti

Razlog:

 Komunikacijski problemi s voditeljima sportskih aktivnosti 
na navedenim fakultetima

 Odugovlačenje procesa osnivanja SŠD

 Sudjeluju u natjecanjima, ali ne i u radu



Struktura

Predsjednik

 Haris Pavletić

Izvršni odbor

 SSD No limit: Marko Matić

 SSD Pravnik: Filip Lulić

 SSD SOSS: Damir Hasandić

 UKSUR: Viktor Moretti, prof.

 SSD FTHM: Nenad Stanojević

 SSD GRASS: Barbara Frlan

 SSD FFRi: Nikola Vincetić

 SSD UFRi: Ela Đekić



Struktura

Pridruţeni članovi Izvršnog odbora

 Pomorski fakultet: Teo Boţanić

 Ekonomski fakultet: Tomislav Baţdarić

 Akademija primjenjenih umjetnosti: Domagoj Skočić

 Veleučilište u Rijeci: Toni Krolo

Glavni tajnik

 Marko Ţunić

Sportski direktor

 Marko Matić



Struktura

Urednica UniSport Mag-a

 Tanja Milić

Urednica UniSport Net-a

 Dragana Vezmar

Urednica UniSport Expressa-a

 Emanuela Perić



Struktura

Koordinator sveučilišnih reprezentacija

 Filip Lulić

Koordinator projekata

 Ivana Aničić

Administrativni tajnik

 Ana Stipaničev

Računovodstvo

 Nada Ljubojević, dipl.oec.



Druge organizacije

 HSŠS (Hrvatski sveučilišni športski savez)

 Haris Pavletić, dopredsjednik

 Ivan Dobrović, član Izvršnog odbora

 EUSA (European university sports association)

 Haris Pavletić, predsjednik Medicinske komisije, pridruţeni član 
Izvršnog odbora

 FISU (International university sports federation)

 Haris Pavletić, član Medicinske komisije

 RSS (Riječki sportski savez)

 Ana Milardović, članica Skupštine, dopredsjednica

 ZSPGŢ (Zajednica sportova PGŢ)

 Marko Matić, član Skupštine



Programi

1. Lokalni programi

2. Nacionalni programi

3. MeĎunarodni programi



Lokalni programi

1. UniSport program

1. UniSport liga

2. UniSport net

3. UniSport express

4. UniSport TV

5. Unisport mag

2. Studentski dan

3. Academicus

4. UKSUR kup

5. Homo si teć



UniSport program

UniSport liga 2010

 sportovi: 15 (futsal, cageball, odbojka, košarka, vaterpolo, 

rukomet, odbojka na pijesku, tenis, stolni tenis, badminton, squash, 
šah, atletika, plivanje, skijanje)

 muški/ţenski sportovi: 15/14

 vrijeme i mjesto: ak.g. 2009/10 u sportskim dvoranama 
grada Rijeke

 broj sudionika: cca 2000 studentica/studenata



UniSport program

Marketing programi

 UniSport net – web portal riječkog sveučilišnog sporta 
http://unisport.uniri.hr

 UniSport express – newsletter program za sve studente 
Sveučilišta u Rijeci (express@uniri.hr

 UniSport TV – video sadrţaji sa programa Saveza 
objavljeni na UniSport net portalu

 UniSport mag – prvi hrvatski sveučilišni sportski časopis

http://unisport.uniri.hr
mailto:express@uniri.hr


Studentski dan

Studentski dan (sportski program)

 u suradnji sa Studentskim zborom SUR-a, Savez provodi 

organizaciju sportskih aktivnosti i promociju sporta kao 
načina ţivota

 vrijeme i mjesto: 7.5.2010., riječki Korzo

 sportovi: mali nogomet, speedminton, graničar, zumba



Academicus

Academicus (program za zaposlenike SUR-a)

 u suradnji sa UKSUR-om, Savez provodi organizaciju 
sportskih aktivnosti za zaposlenike SUR-a

 sportovi: mali nogomet, košarka, tenis, odbojka, 

plivanje



UKSUR kup

UKSUR kup

 u suradnji sa UKSUR-om, Savez provodi organizaciju 

zabavnih i sportskih aktivnosti za studente i studentice 
SUR-a

 sportovi: mali nogomet, streetball



Homo si teć

Homo si teć

 u suradnji sa RSS-om i Gradom Rijekom, Savez provodi 

organizaciju sudjelovanja studentica i studenata na 
gradskoj utrci

 program se provodi već 5 godinu za redom te je ove 
godine sudjelovalo preko 500 studentica i studenata



Nacionalni programi

1. Sveučilišno športsko prvenstvo RH

2. Veslačke regate

3. Studentski dan sporta



Sveučilišno športsko prvenstvo RH

Sveučilišno športsko prvenstvo RH i kvalifikacijski turniri

 vrijeme i mjesto: 3.-6.6., Vinkovci (SŠPRH); 5. mjesec, 
Split/Zagreb (kvalifikacijski turniri)

 sportovi: futsal, košarka, odbojka, rukomet, tenis, 
stolni tenis, šah, odbojka na pijesku

 pobjednici natjecanja imaju pravo nastupa na 

Europskim sveučilišnim prvenstvima



Studentski dan sporta

Studentski dan sporta

 vrijeme i mjesto: 29.5., riječki Korzo

 sportovi: mali nogomet, streetball, zumba, 
speedminton, graničar

 dan promocije studentskog sporta koji se odvija 

paralelno u 4 najveća hrvatska grada (Zagreb, Split, 
Rijeka, Osijek)

 promocijska malonogometna utakmica izmeĎu 

Sveučilišta i Grada



MeĎunarodni programi

1. Europsko sveučilišno prvenstvo u rukometu 2011

2. . Hrvatska konferencija o sveučilišnom sportu s 

meĎunarodnim sudjelovanjem

3. Nastupi na Europskim sveučilišnim prvenstvima



EUCH 2011

Europsko sveučilišno prvenstvo u rukometu 2011

 vrijeme i mjesto: srpanj 2011., Rijeka

 sudionici: 16 muških i 16 ţenskih ekipa iz različitih 
europskih zemalja

 Nakon uspješno organiziranog Europskog sveučilišnog 

prvenstva u odbojci 2007, Rijeka je dobila čast 

prezentirati svoje gostoprimstvo po drugi put u vrlo 

kratkom vremenu



. HKSS

. Hrvatska konferencija o sveučilišnom sportu sa 

meĎunarodnim sudjelovanjem

 vrijeme i mjesto: 28.5., Tehnički fakultet SUR

 sudionici: 50-100 dionika akademske zajednice (rektori, 

prorektori, dekani, prodekani, studenti-sportaši, 
predstavnici EUSA-e i FISU-a, lokalna samouprava,...)

 cilj: donošenje 1. deklaracije o sveučilišnom sportu u 

RH od strane akademske zajednice



Problemi

1. Sudjelovanje studentica i studenata u programima 
Saveza – organizacije i sudjelovanja:

1. Sudjelovanja

1. Unisport liga

2. Sveučilišne reprezentacije (nacionalni i meĎunarodni 
program)

2. Organizacije (volonteri)

2. Potpora sveučilišnih sastavnica u funkcioniranju 
Studentskih sportskih društava

1. Omogućavanje minimalnih uvjeta za rad

2. Valoriziranje studentskog rada i angaţmana



Problemi

3. Sveučilišna sportska baza podataka

4. Studiranje vrhunskih sportaša na sastavnicama –
suradnja sa sportskim klubovima

5. Sustavno povezivanje nastave tjelesne i zdravstvene 
kulture sa sveučilišnim sportom

6. Sustavno financiranje

7. Nedostatak sportske infrastrukture



Sveučilišni sportski obrazac



Hvala na paţnji...


