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Uradni razpisi
interesnih programov
športa otrok in mladine
Posebna izdaja revije Šport mladih

Šport je moja

energija za življenje

ZDRAV
ZIVLJENJSKI
SLOG

Z osebnim trenerjem
in celostno rešitvijo
vas vodimo do manj
stresnega in bolj
zdravega življenja.

Z @life lahko:

ocenite stopnjo svojega zdravja
in stresne ogroženosti,
ustvarite prilagojen program
in povišate svojo odpornost,
uporabljate priporočila
vrhunskih strokovnjakov,
spremljate svoj napredek.

Celostno rešitev @life
podpirajo sistemi:

iOS, Android in
Blackberry

Obiščite nas na
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru izvajanja 1. razvojne
prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve
Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.
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Šport kot razvedrilo in vodilo
otrditve, da smo Slovenci športen narod, že dolgo ni potrebno iskati. To namreč dokazujejo ne le številni uspehi, ki jih nizajo naši
vrhunski športniki in športnice, temveč tudi številčnost udeleženk
in udeležencev na vseh vrstah športno-rekreativnih prireditev ter
ne nazadnje, že vsakodnevni pogled na igrišča, gozdne in planinske poti ter ceste, ki razkriva množičnost športnih navdušenk in
navdušencev.
Zadnja potrditev, da smo tudi dober gostitelj velikih športnih
prireditev, je najbolj aktualna. Sloveniji je bila zaupana organizacija evropskega prvenstva v košarki, ki je tik pred vrati. Verjamem,
da se bomo dobro odrezali, vas pa vabim, da skupaj navijamo za
naše fante.
Lepo je tudi, kadar zmagujemo. Zmagujemo, dragi učenci in
učenke, ker nam je šport vodilo v življenju. Ne gre le za pokale,
medalje in lovorike, pač pa za zdrav duh, krepitev osebne discipline
in vztrajnosti, usmeritve ter druženje. Nabor športnih in prireditvenih dejavnosti, ki ga skrbno usklajuje in usmerja Zavod za šport
Planica, je pester in vam omogoča, da se tudi izven rednih šolskih
Dr. Jernej Pikalo
Minister za izobraževanje, ur srečujete s športom in v športu.
Uspehi so vedno dobrodošli. So poplačilo za trdo delo športnika
znanost in šport
in ekipe, ki za njim stoji. So potrditev za celoten sistem, da deluje pravilno. Zato se vam, dragi šolarji, športni pedagogi in drugi
odgovorni v šolah, športni delavci v športnih društvih in klubih,
koordinatorji in organizatorji vseh športnih tekmovanj in drugih
dejavnosti v okviru interesnih programov športa otrok in mladine
ter sodelavci na Zavodu za šport Planica, zahvaljujem za vaše delo.
Vsi skupaj si bomo tudi v prihodnje prizadevali, da mlade že
zgodaj navdušimo za gibanje, zdravo tekmovalnost in premagovanje
naporov. Tako obogateni boste vedno pripravljeni na tekme s časom,
razdaljami, višinami in tekmeci.
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Vodenje programov na državni ravni
Po sklepu vlade RS št 01403-75/2009/9 z dne 24. 6. 2009 o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija
Planica se je vodenje interesnih programov športa otrok in mladine zaupalo Zavodu za šport RS Planica (ZŠRS
Planica), Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Gabrijel Gros
Direktor ZŠRS Planica
telefon: 01 43 42 394, 041 612 299
e-naslov: jelko.gros@sport.si
Uroš Vidmajer
Vodja programov ŠOM
telefon: 01 43 42 396, 041 248 564
e-naslov: uros.vidmajer@sport.si
Mateja Reberšak Cizelj
Programi Mali sonček, Zlati sonček in Krpan,
Hura prosti čas, ISF tekmovanja
napredovanje športnih pedagogov v nazive
telefon: 01 43 42 391, 051 666 321
e-naslov: mateja.rebersak@sport.si
Gašper Plestenjak
Program Naučimo se plavati, Šolska športna
tekmovanja in prireditve (koordinacija
programov in financiranje)
telefon: 01 43 42 391, 040 242 900
e-naslov: gasper.plestenjak@sport.si



Jernej Peterlin
Program Šolska športna
tekmovanja in prireditve (nagrade),
spletna stran www.sportmladih.net,
informacijska podpora ŠOM
administracija spletnih aplikacij ŠOM
telefon: 01 43 42 397, 051 666 322
e-naslov: jernej.peterlin@sport.si za
informacijsko podporo: podpora@sport.sii
Boštjan Vintar
Program Zdrav življenjski slog
telefon: 01 43 42 391, 051 648 051
e-naslov: bostjan.vintar@sport.si

Sestava Odbora ZŠRS Planica
za področje ŠOM in njegove naloge

Člani odbora:
predstavnica MIZŠ
Ksenija Cesar, predsednica odbora
predstavnik Zavoda za šport RS Planica
Gašper Plestenjak
predstavnica Pedagoške fakultete
dr. Vesna Štemberger
predstavnik Fakultete za šport
dr. Janko Strel
predstavnica vrtcev
Barbara Stančevič (Vrtec Jelka)
predstavnica OŠ
Ana Peček (OŠ Dobrova)
predstavnik SŠ
Matjaž Plesec (Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije), podpredsednik odbora
predstavnik ravnateljev
Janez Peterlin (OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični)
predstavnik ravnateljev
Marko Primožič (OŠ Ivana Groharja Škofja Loka)
predstavnica koordinatorjev šolskih športnih tekmovanj
Bernarda Pohleven (rokomet)
predstavnik koordinatorjev šolskih športnih tekmovanj
Zdravko Peternelj (atletika)
predstavnica koordinatorjev področnih centrov
Biserka Drinovec (PC Gorenjska)
predstavnik koordinatorjev področnih centrov
Miran Jerman (PC Dolenjska)
Naloge odbora:

• priprava kratkoročnih in dolgoročnih vsebinskih
usmeritev športa otrok in mladine,
• priprava predlogov prenovitve že obstoječih
programov in priprava novih programov,
• priprava ustrezne organizacijske in finančne podlage za
razvoj interesnih programov športa otrok in mladine,
• priprava predlogov za koordinirano delo med partnerji,
ki delujejo na področju športa otrok in mladine.
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Vodenje programov na
Področni centri:

Vodja:

Mali sonček, Zlati sonček in Krpan:

PC Obala

Dušan Lončarevič,
Javni zavod za šport Koper,
Cesta Zore Perello Godina 3,
6000 Koper,
tel. 05 614-60-17, 041 677-242,
faks 05 614-60-20,
e-pošta: 
dusan.loncarevic@zavodzasport-kp.si

Petra Kozamernik,
tel. 05 614-60-17, 040 888-727,
faks 05 614-60-20,
e-pošta:
petra.loncarevic@gmail.com

PC Goriška

Uroš Jug,
Javni zavod za šport Nova
Gorica,
Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica,
tel. 05 330-20-22, 041 840-086,
faks 05 330 20 25,
e-pošta: uros.jug@sz-ng.si

Uroš Jug,
Javni zavod za šport Nova
Gorica,
Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica,
tel. 05 330-20-22, 041 840-086,
faks 05 330 20 25,
e-pošta: uros.jug@sz-ng.si

PC Notranjska

Tomislav Tiringer,
Športna zveza Postojna,
Pot k Pivki 4,
6230 Postojna,
tel. 05 720-25-41, 041 688-642,
e-pošta:
sportnazveza.postojna@
studioproteus.si

Andreja Vlah,
Športna zveza Postojna,
Pot k Pivki 4,
6230 Postojna,
tel. 05 720-25-41, 040 418 287,
e-pošta:
sportnazveza.postojna@
studioproteus.si

PC Gorenjska

Biserka Drinovec,
Športna zveza Tržič,
Cankarjeva cesta 1,
4290 Tržič,
tel. 05 901-03-13, 051 354-064,
faks 05 901-03-16,
e-pošta:
sportna.zveza.trzic@t-2.net

Biserka Drinovec,
Športna zveza Tržič,
Cankarjeva cesta 1,
4290 Tržič,
tel. 05 901-03-13, 051 354-064,
faks 05 901-03-16,
e-pošta:
sportna.zveza.trzic@t-2.net

PC Ljubljana

Dušanka Kolčan,
MOL, Oddelek za šport,
Staničeva 41,
1000 Ljubljana,
tel. 08 200 39 04, 041 693-743,
faks 01 232-37-63,
e-pošta:
dusanka.kolcan@ljubljana.si

Dušanka Kolčan,
MOL, Oddelek za šport,
Staničeva 41,
1000 Ljubljana,
tel. 08 200 39 04, 041 693-743,
faks 01 232-37-63,
e-pošta:
dusanka.kolcan@ljubljana.si

PC Domžale

Marta Grilj,
Zavod za šport in
rekreacijo Domžale,
Kopališka cesta 4, 1230 Domžale,
tel. 01 724-81-05, 051 302-591,
faks 01 724 81 06,
e-pošta:
marta.grilj.zavod-sport@siol.net

Marta Grilj,
Zavod za šport in
rekreacijo Domžale,
Kopališka cesta 4, 1230 Domžale,
tel. 01 724-81-05, 051 302-591,
faks 01 724 81 06,
e-pošta:
marta.grilj.zavod-sport@siol.net

PC Grosuplje

Stanko Zavec,
Iška vas 2,
1292 Ig,
GSM: 041 510-019,
e-pošta:
zavecsport@gmail.com

Anka Kunčič,
Šolska ulica 13,
1351 Brezovica,
GSM: 041 254-988,
e-pošta:
anka.kuncic@guest.arnes.si

PC Dolenjska

Miran Jerman,
Agencija za šport Novo mesto,
Kettejev drevored 2,
8000 Novo mesto,
tel. 07 393-29-30, 041 773 477,
faks 07 393-29-39,
e-pošta:
agenczasportnm@siol.net

Matjaž Kuzma,
Agencija za šport Novo mesto,
Kettejev drevored 2,
8000 Novo mesto,
tel. 07 393-95-00, 041 616-506,
faks 07 393-29-39,
e-pošta:
kuzma.matjaz@siol.net

(Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača,
Hrpelje-Kozina, Komen)

(Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči,
Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba,
Renče-Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid,
Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno)

(Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina,
Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, Borovnica)

(Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor,
Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice,
Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vasPoljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko)

(Ljubljana – mesto, Dol pri Ljubljani)

(Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda)

(Ribnica, Loški Potok, Kočevje, Kostel, Osilnica,
Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica,
Log – Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče,
Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Sodražica)

(Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert,
Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje,
Mokronog-Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika,
Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk)

področni in lokalni ravni
Naučimo se plavati:

Šolska športna tekmovanja – OŠ, OŠPP in SŠ:

Hura, prosti čas:

Petra Kozamernik,
tel. 05 614-60-17, 040 888-727,
faks 05 614-60-20,
e-pošta:
petra.loncarevic@gmail.com

Dušan Lončarevič,
Javni zavod za šport Koper,
Cesta Zore Perello Godina 3,
6000 Koper,
tel. 05 614-60-17, 041 677-242,
faks 05 614-60-20,
e-pošta: 
dusan.loncarevic@zavodzasport-kp.si

Dušan Lončarevič,
Javni zavod za šport Koper,
Cesta Zore Perello Godina 3,
6000 Koper,
tel. 05 614-60-17, 041 677-242,
faks 05 614-60-20,
e-pošta: 
dusan.loncarevic@zavodzasport-kp.si

Tibor Jakončič,
Javni zavod za šport Nova
Gorica,
Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica,
tel. 05 330-20-34, 041 423-035,
faks 05 330-20-25,
e-pošta: bazen@sz-ng.si

Borut Vesel,
Javni zavod za šport Nova Gorica,
Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica ,
tel. 05 330-20-28, 041 711-749,
faks 05 330-20-25,
e-pošta:
programi@sz-ng.si

Borut Vesel,
Javni zavod za šport Nova Gorica,
Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica ,
tel. 05 330-20-28, 041 711-749,
faks 05 330-20-25,
e-pošta:
programi@sz-ng.si

Andreja Vlah,
Športna zveza Postojna,
Pot k Pivki 4,
6230 Postojna,
tel. 05 720-25-41, 040 418 287,
e-pošta:
sportnazveza.postojna@
studioproteus.si

Andreja Vlah,
Športna zveza Postojna,
Pot k Pivki 4,
6230 Postojna,
tel. 05 720-25-41, 040 418 287,
e-pošta:
sportnazveza.postojna@
studioproteus.si

Andreja Vlah,
Športna zveza Postojna,
Pot k Pivki 4,
6230 Postojna,
tel. 05 720-25-41, 040 418 287,
e-pošta:
sportnazveza.postojna@
studioproteus.si

Biserka Drinovec,
Športna zveza Tržič,
Cankarjeva cesta 1,
4290 Tržič,
tel. 05 901-03-13, 051 354-064,
faks 05 901-03-16,
e-pošta:
sportna.zveza.trzic@t-2.net

Biserka Drinovec,
Športna zveza Tržič,
Cankarjeva cesta 1,
4290 Tržič,
tel. 05 901-03-13, 051 354-064,
faks 05 901-03-16,
e-pošta:
sportna.zveza.trzic@t-2.net

Biserka Drinovec,
Športna zveza Tržič,
Cankarjeva cesta 1,
4290 Tržič,
tel. 05 901-03-13, 051 354-064,
faks 05 901-03-16,
e-pošta:
sportna.zveza.trzic@t-2.net

Marko Lebar,
MOL, Oddelek za šport,
Staničeva 41,
1000 Ljubljana,
tel. 08 200 39 02, 041 558-744,
faks 01 232-37-63,
e-pošta: 
marko.lebar@ljubljana.si

Rafael Plut,
MOL, Oddelek za šport,
Staničeva 41,
1000 Ljubljana,
tel. 08 200 39 07, 051 300-336,
faks 01 232-37-63,
e-pošta:
rafael.plut@ljubljana.si

Rafael Plut,
MOL, Oddelek za šport,
Staničeva 41,
1000 Ljubljana,
tel. 08 200 39 07, 051 300-336,
faks 01 232-37-63,
e-pošta:
rafael.plut@ljubljana.si

Marta Grilj,
Zavod za šport in
rekreacijo Domžale,
Kopališka cesta 4, 1230 Domžale,
tel. 01 724-81-05, 051 302-591,
faks 01 724 81 06,
e-pošta:
marta.grilj.zavod-sport@siol.net

Marta Grilj,
Zavod za šport in
rekreacijo Domžale,
Kopališka cesta 4, 1230 Domžale,
tel. 01 724-81-05, 051 302-591,
faks 01 724 81 06,
e-pošta:
marta.grilj.zavod-sport@siol.net

Marta Grilj,
Zavod za šport in
rekreacijo Domžale,
Kopališka cesta 4, 1230 Domžale,
tel. 01 724-81-05, 051 302-591,
faks 01 724 81 06,
e-pošta:
marta.grilj.zavod-sport@siol.net

Stanko Zavec,
Iška vas 2,
1292 Ig,
GSM: 041 510-019,
e-pošta:
zavecsport@gmail.com

Stanko Zavec,
Iška vas 2,
1292 Ig,
GSM: 041 510-019,
e-pošta:
zavecsport@gmail.com

Stanko Zavec,
Iška vas 2,
1292 Ig,
GSM: 041 510-019,
e-pošta:
zavecsport@gmail.com

Matjaž Kuzma,
Agencija za šport Novo mesto,
Kettejev drevored 2,
8000 Novo mesto,
tel. 07 393-95-00, 041 616-506,
faks 07 393-29-39,
e-pošta:
kuzma.matjaz@siol.net

Miran Jerman,
Agencija za šport Novo mesto,
Kettejev drevored 2,
8000 Novo mesto,
tel. 07 393-29-30, 041 773 477,
faks 07 393-29-39,
e-pošta:
agenczasportnm@siol.net

Matjaž Kuzma,
Agencija za šport Novo mesto,
Kettejev drevored 2,
8000 Novo mesto,
tel. 07 393-95-00, 041 616-506,
faks 07 393-29-39,
e-pošta:
kuzma.matjaz@siol.net

Vodenje programov na
Področni centri:

Vodja:

Mali sonček, Zlati sonček in Krpan:

PC Zasavje

Igor Medved,
Športno društvo Presad Gabrovka,
Gabrovka 64,
1274 Gabrovka,
tel. 01 897-12-44, 031 632 971,
e-pošta:
igor.medved@guest.arnes.si

Igor Medved,
Športno društvo Presad Gabrovka,
Gabrovka 64,
1274 Gabrovka,
tel. 01 897-12-44, 031 632 971,
e-pošta: 
igor.medved@guest.arnes.si

PC Posavje

Ivan Gerjevič,
Zavod za šport Brežice,
Cesta bratov Milavcev 18,
8250 Brežice,
tel. 07 499-34-70, 041 773-525,
faks 07 499-34 71,
e-pošta:
sportna.zveza.brezice@siol.net

Ivan Gerjevič,
Zavod za šport Brežice,
Cesta bratov Milavcev 18,
8250 Brežice,
tel. 07 499-34-70, 041 773-525,
faks 07 499-34 71,
e-pošta:
sportna.zveza.brezice@siol.net

PC Celje

Bojan Bajec,
Športna zveza Celje,
Dečkova cesta 1, 3000 Celje,
tel. 03 491-92-90, 070 430-785,
faks 03 491 92 90,
e-pošta:
sport.celje@gmail.com

Bojan Bajec,
Športna zveza Celje,
Dečkova cesta 1, 3000 Celje,
tel. 03 491-92-90, 070 430-785,
faks 03 491 92 90,
e-pošta:
sport.celje@gmail.com

PC Velenje

Katja Geršak,
Športna zveza Velenje,
Šaleška 3,
3320 Velenje,
tel. 03 897-54-10, 041 597 032,
faks 03 897-54-11,
e-pošta:
sportnazveza.velenje@siol.net

Mojca Kukovič,
Kersnikova cesta 21,
3320 Velenje,
tel. 03 897-54-10, 041 230-346,
e-pošta:
mojca.kukovic@gmail.com

PC Koroška

Milena Zagernik,
Zveza športnih društev
Ravne na Koroškem, Na gradu 6,
2390 Ravne na Koroškem,
tel. 02 821-54-14, 041 363-476,
faks 02 821-54-13,
e-pošta:
zsdravne@siol.net

Tatjana Glavič,
Malgajeva 6,
2380 Slovenj Gradec,
tel. 02 883-19-46, 040 709-665,
faks 02 883-19-47,
e-pošta:
tatjana.glavic@guest.arnes.si

PC Maribor

Simon Mihalina,
ŠRD Zvezdica Maribor,
Preradovičeva 22,
2000 Maribor,
GSM: 040 580 942,
e-pošta:
srd.zvezdica.mb@gmail.com

Simon Mihalina,
ŠRD Zvezdica Maribor,
Preradovičeva 22,
2000 Maribor,
GSM: 040 580 942,
e-pošta:
srd.zvezdica.mb@gmail.com

PC Podravje

Sandi Mertelj,
Zavod za šport Ptuj,
Čučkova 7,
2250 Ptuj,
tel. 02 787-76-30, 041 353-247,
faks 02 787-76-31,
e-pošta:
sandi.mertelj@sport-ptuj.si

Boštjan Zemljarič,
Zavod za šport Ptuj,
Čučkova 7,
2250 Ptuj,
tel. 02 787-76-30, 051 310-009,
faks 02 787-76-31,
e-pošta:
info@sport-ptuj.si

PC Pomurje

Ludvik Zelko,
Športna zveza Murska Sobota,
Mladinska 3,
9000 Murska Sobota,
tel. 02 530-80-50, 041 667-295,
faks. 02 530-80-52,
e-pošta:
ludvik.zelko@sz-ms.si

Ludvik Zelko,
Športna zveza Murska Sobota,
Mladinska 3,
9000 Murska Sobota,
tel. 02 530-80-50, 041 667-295,
faks. 02 530-80-52,
e-pošta:
ludvik.zelko@sz-ms.si

(Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje
ob Savi, Šmartno pri Litiji)

(Krško, Kostanjevica ob Krki,
Sevnica, Brežice, Radeče)

Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slovenske Konjice,
Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje pri
Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina,
Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna,
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko)

(Velenje, Šmartno ob Paki, Mozirje,
Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno,
Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj)

(Ravne na Koroškem, Prevalje, Črna na
Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Ribnica
na Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi,
Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja)

(Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Pesnica,
Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sveta Trojica
v Slovenskih Goricah, Benedikt, Cerkvenjak,
Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah,
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, HočeSlivnica, Miklavž na Dravskem Polju,
Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi)

(Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica,
Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč,
Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska
Bistrica, Makole, Poljčane, Žetale, Markovci,
Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik)

(Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina,
Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma,
Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci,
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče,
Ljutomer, Gornja Radgona, Apače, Radenci,
Sveti Jurij ob Ščavnici, Velika Polana, Grad,
Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej)

področni in lokalni ravni
Naučimo se plavati:

Šolska športna tekmovanja – OŠ, OŠPP in SŠ:

Hura, prosti čas:

Igor Medved,
Športno društvo Presad Gabrovka,
Gabrovka 64,
1274 Gabrovka,
tel. 01 897-12-44, 031 632 971,
e-pošta: 
igor.medved@guest.arnes.si

Igor Medved,
Športno društvo Presad Gabrovka,
Gabrovka 64,
1274 Gabrovka,
tel. 01 897-12-44, 031 632 971,
e-pošta: 
igor.medved@guest.arnes.si

Igor Medved,
Športno društvo Presad Gabrovka,
Gabrovka 64,
1274 Gabrovka,
tel. 01 897-12-44, 031 632 971,
e-pošta:
igor.medved@guest.arnes.si

Ivan Gerjevič,
Zavod za šport Brežice,
Cesta bratov Milavcev 18,
8250 Brežice,
tel. 07 499-34-70, 041 773-525,
faks 07 499-34 71,
e-pošta:
sportna.zveza.brezice@siol.net

Ivan Gerjevič,
Zavod za šport Brežice,
Cesta bratov Milavcev 18,
8250 Brežice,
tel. 07 499-34-70, 041 773-525,
faks 07 499-34 71,
e-pošta:
sportna.zveza.brezice@siol.net

Ivan Gerjevič,
Zavod za šport Brežice,
Cesta bratov Milavcev 18,
8250 Brežice,
tel. 07 499-34-70, 041 773-525,
faks 07 499-34 71,
e-pošta:
sportna.zveza.brezice@siol.net

Bojan Bajec,
Športna zveza Celje,
Dečkova cesta 1, 3000 Celje,
tel. 03 491-92-90, 070 430-785,
faks 03 491 92 90,
e-pošta:
sport.celje@gmail.com

Bojan Bajec,
Športna zveza Celje,
Dečkova cesta 1, 3000 Celje,
tel. 03 491-92-90, 070 430-785,
faks 03 491 92 90,
e-pošta:
sport.celje@gmail.com

Bojan Bajec,
Športna zveza Celje,
Dečkova cesta 1, 3000 Celje,
tel. 03 491-92-90, 070 430-785,
faks 03 491 92 90,
e-pošta: sport.celje@gmail.com

Mojca Kukovič,
Kersnikova cesta 21,
3320 Velenje,
tel. 03 897-54-10, 041 230-346,
e-pošta:
mojca.kukovic@gmail.com

Katja Geršak,
Športna zveza Velenje,
Šaleška 3,
3320 Velenje,
tel. 03 897-54-10, 041 597 032,
faks 03 897-54-11,
e-pošta:
sportnazveza.velenje@siol.net

Katja Geršak,
Športna zveza Velenje,
Šaleška 3,
3320 Velenje,
tel. 03 897-54-10, 041 597 032,
faks 03 897-54-11,
e-pošta:
sportnazveza.velenje@siol.net

Milena Zagernik,
Zveza športnih društev
Ravne na Koroškem, Na gradu 6,
2390 Ravne na Koroškem,
tel. 02 821-54-14, 041 363-476,
faks 02 821-54-13,
e-pošta:
zsdravne@siol.net

Milena Zagernik,
Zveza športnih društev
Ravne na Koroškem, Na gradu 6,
2390 Ravne na Koroškem,
tel. 02 821-54-14, 041 363-476,
faks 02 821-54-13,
e-pošta:
zsdravne@siol.net

Viktor Sušec,
Športna zveza Slovenj Gradec
Kopališka 27,
2380 Slovenj Gradec,
tel. 02 883-81-80, 041 343-622,
fax: 02 883 81 81,
e-pošta:
viktor.susec@sportnazvezasg.si

Simon Mihalina,
ŠRD Zvezdica Maribor,
Preradovičeva 22,
2000 Maribor,
GSM: 040 580 942,
e-pošta:
srd.zvezdica.mb@gmail.com

Simon Mihalina,
ŠRD Zvezdica Maribor,
Preradovičeva 22,
2000 Maribor,
GSM: 040 580 942,
e-pošta: 
srd.zvezdica.mb@gmail.com

Simon Mihalina,
ŠRD Zvezdica Maribor,
Preradovičeva 22,
2000 Maribor,
GSM: 040 580 942,
e-pošta:
srd.zvezdica.mb@gmail.com

Franjo Rozman,
Potrčeva cesta 42,
2250 Ptuj,
tel. 02 745-28-11, 041 311-414,
e-pošta:
pk.terme.ptuj@email.si

Boštjan Zemljarič,
Zavod za šport Ptuj,
Čučkova 7,
2250 Ptuj,
tel. 02 787-76-30, 051 310-009,
faks 02 787-76-31,
e-pošta:
info@sport-ptuj.si

Boštjan Zemljarič,
Zavod za šport Ptuj,
Čučkova 7,
2250 Ptuj,
tel. 02 787-76-30, 051 310-009,
faks 02 787-76-31,
e-pošta:
info@sport-ptuj.si

Zoran Kos,
Staneta Rozmana 1b,
9000 Murska Sobota,
tel. 02 534-94-74, 031 384-579,
e-pošta:
zoran.kos@guest.arnes.si

OŠ: Goranj Gutalj, Športna zveza Murska Sobota,
Mladinska 3, 9000 Murska Sobota,
tel. 02 521-43-86, 031 792-969, faks. 02 530-80-52,
e-pošta: goranj.gutalj@sz-ms.si
SŠ: Ivan Ropoša, Športna zveza Murska Sobota,
Mladinska 3, 9000 Murska Sobota,
tel. 02 572-18-23, 041 901-177,
e-pošta: rivan1@siol.net

Janko Rožman,
Bakovci Poljska 13,
9000 Murska Sobota,
tel. 041 751-824,
e-pošta:
janko.rozman1@gmail.com

O reviji ŠPORT MLADIH in ISKANJU
SKUPNIH POTI
Informator ŠPORTA MLADIH je že nekdaj predstavljal posebno izdajo revije ŠPORT MLADIH (ŠM) in tako je tudi zdaj.
Čeprav revija ŠM od januarja 2013 ne izhaja več in je moderno
rečeno »zamrznjena« smo prepričani, da nam jo bo v kratkem
uspelo oživeti. Sicer pa za vse tiste, ki ne veste: po dvajsetih
letih izhajanja je bila revija, s koledarskim letom 2013, izvzeta
iz Letnega programa športa z obrazložitvijo odgovornih, da
je revija sama sebi v namen, da je neaktualna in z zelo malo
branostjo. Če je res tako, potem bi se lahko ponudila vsaj
možnost nadgradnje revije, posodobitve … Dejstvo je, da je
poučna, da so jo brali tisti, katerim je športno udejstvovanje
mladih del življenja, zagotovo pa je niso prebirali vsi športni
pedagogi. Saj tudi Ekipe ne berejo vsi vrhunski in rekreativni športniki. S strani športne sfere, ki se ukvarja s športom
mladih in še zlasti staršev, je prišlo precej vprašanj v zvezi z
nadaljnjo usodo revije. Nekaterim smo odpisali, vsem ostalim
pa sporočamo, da so izgledi vzpodbudni.
Snovalec revije ŠM, Niko Slana, je bil idejni vodja mnogih podvigov na področju športa otrok in mladine, človek z
ostrim jezikom in fotografskim očesom, za mnoge čudak, za
nekatere junak, avanturist, visoko leteč in temu primerno
svobodno razmišljujoč. Niko je s somišljeniki leta 1992 začel
z izdajanjem revije ŠM, ki je nadaljevala tradicijo biltena ŠŠD
in glasila Šolski šport. Izdajatelj prve številke revije je bilo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, odgovorni
urednik Marko Trškan, glavni urednik Niko Slana, v uredniškem odboru pa so bili: Evgen Bergant, mag. Aco Cankar,
Aleš Peče, Polde Rovan, Tomo Levovnik, mag. Branko Škof,
Stane Urek in Savina Vybihal. Naše želje v zvezi z izdajanjem

revije so usmerjene v to šolsko leto, zavzemamo se za izdajo
vsaj še ene številke revije v novembru 2013 in nadaljevanje izdajanja v letu 2014. Ko prebiramo revijo izpred dvajsetih let
vidimo, da se podobno dogaja tudi
danes, zato v nadaljevanju objavljamo
članek človeka, ki je
močno zaznamoval
slovenski športni
prostor in v prvi
številki revije ŠM
objavil članek o iskanju skupnih poti
– o sodelovanju. Z
Evgenom Bergantom se strinjamo
in verjamemo,
DA NAM BO
S SKUPNIMI
MOČMI USPELO VEČ.
Želimo vam
prijetno branje
članka in celotne revije – naj
nam novo šolsko leto predstavlja nov
izziv in da dodatno energijo za čim bolj domiselne prijeme
na področju športa mladih.

S skupnimi močmi nam bo uspelo več
Kar se Janezek nauči, to Janez zna, je eden izmed naših najstarejših rekov. O njegovi resničnosti ne kaže dvomiti, še zlasti ko
gre za šport. Ta dejavnost, ljudem sicer tako rekoč prirojena (ali
ste se kdaj že prepričali o tem, da ima vsak otrok tek za povsem
naravno gibanje), postaja navada za vse življenje le tedaj, če se jo
sprejmeš že mlad, za to pa je treba organizirano skrbeti.
Najnovejše poteze v slovenskem športu dajo slutiti, da se je
zdaj spet uveljavila misel o pomembnosti množičnosti. Seveda
je dobro in prav, da imamo vrhunske športnike, toda nič manj
se kaže zavzemati za to, da bi se s športom res lahko uveljavljal
vsakdo. In zlasti mladim bi bilo treba pri tem ustvariti karseda
veliko možnosti.
Poti do tega cilja so lahko različne. Ena je ta, da država (beri
šolska oblast) zagotovi kar največ ur športa v šoli in pri tem tudi
nenehno povečuje usposobljenost pedagogov, pristojnih za to področje. Z roko v roki s tako zahtevo mora seveda biti tudi skrb za
infrastrukturo - telovadnice, igrišča, opremo. Druga pot je ta, da
družba poskuša kar najbolj pospeševati društveno dejavnost na
tem torišču, pri čemer so izhodiščne postavke pravzaprav enake:
uspeha ne bo brez ustreznih kadrov in objektov. Že na prvi pogled
se spričo zahtevnosti tematike kot izhod zatorej ponuja le eno:
stran
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čim bolj dognana skupna pot.
Za to pa so vsekakor potrebne pobude z obeh strani - tako
šolske (da poenostavimo) kot tudi društvene. Premajhen bo izolirani dosežek prvih in drugih, večji kot le seštevek obeh pa skupni
dosežek, kajti v medsebojnem oplajanju so gotovo velike rezerve.
Ena izmed skupnih akcij je tudi ta, katere začetek pomeni najnovejša publikacija o športu mladih. Z njo naj bi dali vsem, ki so
aktivni na tem področju čim več spodbud in še zlasti informacij.
Izmenjava izkušenj, opozarjanje na nove zamisli in učinkovite
prijeme je enako pomembno kot žigosanje neustreznih rešitev in
kritični izzivi. Za vse to naj bi bil prostor v njej, hkrati pa naj bi
čim več besede dobili mladi, ki jim je cilje bržčas treba izbrati in
napraviti mikavne, pri iskanju poti do njih pa jim kaže puščati
čim več svobode, saj se bodo tam lahko bolj sproščali tudi njihovi
ustvarjalni talenti.
Ko sem pred nedavnim potoval po razviti Evropi, sem lahko v
mnogih državah opazil trend k zmanjševanju obveznih ur športa
(športne vzgoje) v šolah, vsepovsod pa tudi odločnost športne
sfere, da se temu zoperstavi. Na Danskem je ta razvoj posledica
dejstva, da se z višanjem življenjske ravni zmanjšujejo delovne

obveznosti zaposlenih (v tem primeru pedagogov), s tem v korak
pa morajo seveda stopati tudi dopustne obvezne obremenitve
učencev. Odpirajo pa se hkrati tudi nove možnosti za širjenje interesnih dejavnosti zunaj časa za pouk: »Pri nas vse šole vsak
dan ob dveh zapremo za njihovo osnovno dejavnost in jih v istem
trenutku odpremo za zunajšolsko udejstvovanje,« je položaj orisal
eden izmed mojih sogovornikov.
Mladih (in prebivalstvo nasploh) pač ne moremo po koščkih
prepuščati skrbi posameznih institucij iz vladne ali nevladne
sfere. Mladina je ena sama, zatorej brez dogovorov med vsemi
pristojnimi (in tudi prizadetimi) napredka ne bo. Ta publikacija
ima namen zbliževati, premoščati razlike, iskati skupne poti.

P.s.: In kaj pravite k zamisli, da bi ob začetku novega šolskega leta izdali koledarček športa mladih, dosegljiv vsem, ki
bi bil vsakomur za vse leto vodilo in pripomoček pri športni
aktivnosti? Delamo na uresničevanju tega projekta, vsakršnih
predlogov in spodbud pa bomo le veseli ...
In kot vedno zapiše Niko Slana: »Vabimo vas, da se nam
pridružite, tako ali drugače – z nasvetom, kritiko, pohvalo,
razmišljanjem, predstavitvijo mladega športnika ali športnice, s strokovnim pisnim izdelkom ali fotografijo.«. Sicer pa,
vsem, ki ste že doslej sodelovali HVALA ZA TRUD.

Evgen Bergant

Interesni programi športa otrok in mladine –
temelj za razvoj kakovostnega športa
I. Uvod

Ustvarjanje pogojev za kakovostno preživljanje prostega
časa mladih s športom je ena pomembnejših nalog države in
vseh, ki delamo z mladimi. Osnovni cilj ponujenih interesnih
programov športa otrok in mladine je množično sodelovanje
mladih v programih, ne glede na njihova različna znanja in
sposobnosti.
II. Vsebine

V Zakonu o športu in Nacionalnem programu športa v
RS so interesni programi športa otrok in mladine del športne vzgoje, ki poteka zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa. Na državni ravni lahko šole, društva ali
zasebniki ponujajo programe Mali sonček, Zlati sonček,
Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja
in prireditve ter Hura, prosti čas. Z njimi uresničujemo
različne cilje interesne športne vzgoje, kot so razvijanje gibalnih sposobnosti, pridobivanje temeljnih športnih znanj,
motiviranje za šport, spoštovanje fair playa, spodbujanja,
medsebojnega sodelovanja … Njihova značilnost so široka
ponudba različnih vsebin, prilagojenost razvojnim stopnjam
in zanimiva organizacija.
1. Športni program Mali sonček je namenjen otrokom v predšolskem obdobju,

starim od dve do šest let. Njegov namen je obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu, s sodobnimi gibalnimi/
športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo
prijetna in prilagojena otroku. Ker se posamezne stopnje
programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo vse štiri stopnje
oziroma celoten program. Neuspešnih otrok NI! Priznanje

Za utečeno delovanje aparata ŠPORTA
MLADIH na 16-ih področjih skrbi skupno 34 koordinatorjev, v 21-ih sodelujočih
nacionalnih panožnih športnih zvezah 33
koordinatorjev, 2 koordinatorja za programe osnovnih šol s prilagojenim programom
in posebnimi potrebami ter 4 zaposleni na
ZŠRS Planica.

2013/2014
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v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato
ga prejmejo vsi otroci, seveda po ustreznem procesu.
2. Cilj športnega programa Zlati sonček, ki je namenjen
otrokom, prvega triletja OŠ, je obogatitev otrokovega prostega časa s športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program nima značilnosti tekmovanja, cilj ni osvajanje medalj,
ampak sta v ospredju igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo
daljše časovno obdobje. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da
je vabljiv in uresničljiv tudi za otroke z manj znanja in sposobnosti.
3. Športni program Krpan je namenjen otrokom drugega
triletja OŠ. Tudi pri tem programu ni cilj tekmovanje in pridobitev medalje, temveč redna vadba, ki z osvajanjem novih
športnih znanj in razvijanjem gibalnih sposobnosti bogati
otrokov prosti čas.
4. Osnovni namen programa Naučimo se plavati je povečati število plavalcev ter izboljšati plavalno znanje otrok
in mladine. Program zajema plavalne tečaje in preverjanje
znanja plavanja ter sega v predšolsko, osnovnošolsko in tudi
srednješolsko obdobje. S pomočjo pridobljenih podatkov bo
opravljena analiza o znanju plavanja.
5. Šolska športna tekmovanja in prireditve so nepogrešljivi del dodatne ponudbe vsake šole. Tekmovanja so
nadgradnja rednega pouka, so povezovalni element med
učenci, učitelji in starši ter med šolo, odgovornimi za šport
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na lokalni ravni, športnimi društvi in panožnimi zvezami.
Namenjena so tako učencem in dijakom, vključenim v redni
proces treniranja, kot vsem tistim, ki jim ukvarjanje s športom še ni ena od življenjskih vrednot.
6. Program Hura, prosti čas je namenjen predvsem mladim, ki želijo svoj prosti čas ob koncu tedna in med počitnicami preživeti na športnih površinah in v družbi svojih
vrstnikov. Prednost programa je predvsem v tem, da si mladi
sami izbirajo vsebine, čas udeležbe in način vključevanja v
program.
Poleg teh programov ZŠRS Planica koordinira projekt
Zdrav življenjski slog, ki ga sofinancirata Evropski socialni
sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in
s šolskim letom 2013/2014 prehaja v novo obdobje. V preteklem šolskem letu ga je izvajalo 146 strokovnih delavcev,
ki so bili zaposleni do polovice delovnega časa v osnovnih
šolah, športnih društvih in športnih javnih zavodih. S tem
programom omogočamo zainteresiranim in prijavljenim
učencem vsakodnevno (telesno) športno aktivnost (pet ur
športne vadbe na teden) pod strokovnim vodstvom.
III. Koordinacija

Vlada Republike Slovenije je 24. junija 2009 ustanovila
Zavod za šport Republike Slovenije Planica in v sklepu o
ustanovitvi določila, da sodeluje pri izvajanju programov
športa otrok in mladine. Zato bo koordinacijo interesnih
programov športa otrok in mladine vodil Zavod za šport

Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Razpis interesnih programov športa otrok in mladine za
šolsko leto 2013/2014 je objavljen v tem informatorju in na
spletnih straneh www.sportmladih.net.
Izbranih je šestnajst področnih centrov (PC), v katerih
delujejo področni koordinatorji. To so ljudje z ustrezno
strokovno usposobljenostjo za delo v športu, ki usklajujejo
enega ali več interesnih programov športa otrok in mladine.

• pripravi vsebine, ki jih šola ponuja svojim učencem ali dijakom;
• pripravi letni delovni načrt za interesne športne
programe, v katerih je načrtovano tudi povezovanje z ustrezno lokalno službo, zadolženo za šport;
• pridobi ustrezno usposobljene zunanje sodelavce, ki jim pomaga pri izpeljavi;
•
opravlja nadzor nad izvajanjem in pripravlja analize, ki so
Na letni ravni se v interesne programe športa otrok in mladine podlaga za pripravo delovnega
vključuje več kot 200.000 mladih in domala vse šole. Nekateri načrta za naslednje šolsko leto.

v več dejavnostih, drugi pa samo na množičnih prireditvah, ki
niso tekmovalnega značaja (Pokljuški maraton, Festival športa
mladih …). Publikacija »Pregled interesnih programov športa
otrok in mladine v RS« (za obdobje 2007 do 2012) prikazuje
sistematično delo na področju interesnih programov športa
otrok in mladine.
•
•
•
•
•

Vodja področnega centra opravlja naslednje naloge:
usklajuje celostno promocijo interesnih programov športa otrok in mladine;
spodbuja vključevanje šol, društev, lokalnih skupnosti
… v interesne programe športa otrok in mladine;
se dogovarja o financiranju programov s strani lokalnih skupnosti;
zbira in analizira podatke o vključenosti otrok v programe;
skrbi za izmenjavo informacij med Zavodom za šport RS Planica ter izvajalci.

V. Financiranje

Sredstva za interesne programe
športa otrok in mladine je mogoče
pridobiti iz različnih virov.
Načrt interesnih programov športa
otrok in mladine, ki ga pripravi športni pedagog skupaj z ravnateljem in
sodelavci, potrdi lokalna skupnost.
Šola ga uvrsti v svoj letni delovni
načrt. Poleg vsebin in organizacije je
v letnem delovnem načrtu šole tudi
finančni načrt, iz katerega je razvidna razdelitev stroškov
med šolo, lokalno skupnostjo in sredstvi, ki jih za program
namenjajo država in starši.
Pomemben vir financiranja, poleg Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda za šport RS Planica, so
tudi sredstva različnih športnih združenj in Fundacije za
financiranje športnih organizacij v RS.
Sredstva se delijo na podlagi javnih razpisov, na katere se
izvajalci prijavijo s kakovostnim opisom programov.

IV. Izpeljava

Lokalne skupnosti izvajajo interesne programe športa otrok in mladine glede na možnosti (športni objekti, strokovni
kader, finančna sredstva ipd.) in interes vodstva, športnih
pedagogov in drugih izvajalcev športnih programov v vrtcih,
osnovnih šolah, šolah s prilagojenim programom, srednjih
šolah in društvih. Izvajalci interesnih programov športa
otrok in mladine so lahko šole, šolska športna društva in
lokalna športna društva, lokalne športne zveze ali zavodi,
zasebni delavci v športu in drugi izvajalci, ki jih opredeljuje
Zakon o športu. Vrtci in šole praviloma interesne programe
izpeljujejo v času po končanem pouku.
Vsebinski, organizacijski in finančni načrt (razpis posameznega programa) pripravijo področni koordinatorji programov. S programom morajo biti seznanjeni predstavniki
lokalnih skupnosti, zadolženi za šport, predstavniki šol in
športnih društev.
Nosilec izpeljave interesnih programov športa otrok in
mladine na lokalni ravni naj bo praviloma šola, ki se povezuje z lokalno službo za šport, društvi in nacionalnimi
panožnimi zvezami. Šola naj načrtuje dejavnosti in jih uvrsti
v letni delovni načrt. Skupaj z lokalno skupnostjo zagotovi
sredstva za optimalno izpeljavo programov. K sodelovanju
povabi društva na lokalni ravni, ki lahko s svojim ustrezno
usposobljenim strokovnim kadrom pomagajo pri izpeljavi
interesnih programov na šoli.
Športni pedagog usklajuje interesne programe športa
na šoli. Osnovni cilj je vključiti čim večje število učencev in
dijakov. Športni pedagog skupaj s sodelavci:
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Gibalni/športni program Mali sonček
Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti.
Sestavljen je iz štirih stopenj.
Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti
Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v
vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek
daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.
Ker se posamezne stopnje programa med seboj dopolnjujejo,
povezujejo in nadgrajujejo, priporočamo, da otroci predelajo
vse štiri stopnje oziroma celoten program.
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša,
kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se
sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka
dobrega počutja.
Mali sonček otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno
nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem.

V šolskem letu 2012/13, ko se je program ponudil vsem slovenskim vrtcem, se je vanj vključilo
več kot 55.200 otrok z 290 različnih vrtcev, kar
pomeni 65 odstotni delež otrok, ki jim je program namenjen.
Vsebine programa (vožnja s poganjalčki, igre brez meja,
rolanje, ustvarjanje z gibanjem in ritmom …) so zelo pestre
in temeljijo na elementarnosti in ne na tekmovalnosti.
Neuspešnih otrok NI! Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je
otrok vključen v program, zato ga prejmejo vsi otroci, seveda
po ustreznem procesu. Manj uspešne otroke spodbujamo, jim
posvečamo več pozornosti in jim prilagodimo naloge. Otrok
naj spozna, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči,
priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek.
Bistvo gibalnega/športnega programa Mali sonček ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje priznanja in
nagrade, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje
v programu in ne storilnost, zato je program izveden tako,
da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive otroke.
Izvajalci največ pozornosti posvetijo igri in vadbi, prijetni
in prilagojeni otroku.
Otrok naj uživa v gibanju in naj se veseli svojega napredka! Tekmuje naj sam s sabo, ponosen naj bo na svoje
razvijajoče se sposobnosti in gibalno znanje. Postopoma
bo postal spretnejši, močnejši, hitrejši, vzdržljivejši, vedno
več gibalnih nalog bo lahko opravil samostojno. Otrok se bo
postopoma naučil zaznavati svoj napredek in ga doživljati
kot uspeh ne glede na dosežke vrstnikov. Pohvalite njegovo
prizadevnost in spoštujte trud, ki ga bo vložil v vadbo.
Otroci lahko naloge opravijo v vrtcu ali pa v okviru različnih društev, klubov in zasebnikov v športu.
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Priporočila za lažje izvajanje programa

Izvajalci naj:
• program uvrstijo svoj v letni delovni načrt;
• na podlagi priročnika, ki je objavljen v e-obliki na spletni strani www.sportmladih.net, za izvajanje programa
in pravilnika sledijo priporočilom o izpeljavi programa;
• do 15. septembra 2013 področnemu koordinatorju sporočijo koliko otrok predvidevajo, da se
bo vključilo v program ter na sedežu
področnega centra prevzamejo
brezplačne zgibanke za starše
otrok (število zgibank je omejeno na posamezni PC), ki v tekočem šolskem letu prvič vstopajo
v program in plakat za vrtec;
• do 30. septembra 2013 sporočijo
koordinatorjem koliko otrok se
je vključilo v programe (po starosti) ter koliko novih knjižic za otroke potrebujejo;
• do 10. maja 2014 sporočijo koordinatorju na PC koliko
otrok je po starostnih skupinah zaključilo program;
• konec meseca maja 2014 na področnem centru prevzamejo brezplačna priznanja za vsako starostno
skupino posebej (priznanja se razlikujejo po barvi).
Sredstva za izvajanje programa

Zavod za šport RS Planica bo v šolskem letu 2013/14 v
celoti financiral gradivo za izvajanje programa - knjižice za
otroke, priznanja ob zaključku programa in zgibanke za
starše ter plakate za vrtce.
Likovni natečaj

V mesecu novembru 2013 bomo razpisali likovni natečaj
za otroke vključene v oranžni in rumeni Mali sonček. Razpis
bo objavljen na spletnih straneh. Predvidoma se bo zaključil

v prvi polovici meseca februarja 2014. Deset izbranih del
bo objavljenih na spletnih straneh www.sportmladih.net.
Deset izžrebanih mentoric pa bo prejelo T-majico z logotipom programa.
Nagradni natečaj »Najbolj športni vrtec«

Gibalno/športni program Mali sonček je vključen v nagradni natečaj »Najbolj športni vrtec«. Pravilnik natečaja in
ocenjevalni list bosta objavljena najkasneje v aprilu 2014
na spletni strani www.sportmladih.net.

Športna programa Zlati sonček in Krpan
Športna programa Zlati sonček in Krpan sta namenjena
našim mlajšim otrokom, starim od 6 do 11 let. V šolskem
letu 2013/14 programa izvajajo osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki.
Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Športna
programa Zlati sonček in Krpan pri najmlajših ponujata
možnost za uresničevanje vsega tega.
Namen obeh programov je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo,
navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po
športnem udejstvovanju. Sodobni način življenja zahteva, da
namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin
v osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja
otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali zapostavljati. Največ
pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna
in prilagojena otroku.
S programoma lahko popestrimo redni vzgojno-izobraževalni proces in dela v društvih, zaradi privlačnih vsebin
kot so rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo,
spretnosti z žogo pa ju vključujejo
tudi v druge programe, namenjeV šolskem letu
ne otrokom (Hura prosti čas). V
sedemnajstih letih izvajanja se
2012/13 je bilo v
je v programa uspešno vključilo
programa vključenih že prek milijona otrok. Vabimo
skoraj 73.000 otrok. vas, da programa ponudite vašim
otrokom, saj gibanje zagotavlja
harmoničen razvoj telesa in duha.
Izvajalci obeh programov po šolah, društvih so vzgojiteljice, učiteljice ali športni pedagogi, ki skrbijo, da se programa izvajata nemoteno.
Priporočila za lažje izvajanje programa

Izvajalci naj:
• programa uvrstijo v letni delovni načrt;
• na podlagi priročnika za izvajanje programa in pravilnika sledijo priporočilom o izpeljavi obeh programov;

• v mesecu septembru 2013 prek spletne aplikacije
http://zs.sport.si/ naročijo potrebno gradivo (knjižice),
ki ga prevzamejo pri področnem koordinatorju (seznam koordinatorjev je na prejšnji strani);
• v mesecu oktobru 2013 v spletno aplikacijo
http://zs.sport.si/ vnesejo število vključenih otrok v program (na osnovi tega podatka področni centri prejmejo
priznanja);
• v mesecu maju 2014 naredijo pregled opravljenih nalog in najkasneje do 20. maja 2013 naročijo priznanja
(diplome) za sklepne prireditve prek spletne aplikacije
http://zs.sport.si/. Za prevzem priznanj (diplom) se
povežejo s področnim koordinatorjem;
• v spletno aplikacijo http://zs.sport.si/ do 20. junija 2014
vnesejo zaključno poročilo o izvajanju obeh programov.
Šole, ki kandidirajo na natečaj »Najbolj športna osnovna
šola« morajo podatke obvezno vnesti v aplikacijo najkasneje do datuma oddaje vloge za omenjeni natečaj;
• za dodatne informacije o spletni aplikaciji se obračajo na e-naslov: sasa.grujic@sport.
si ali tel.: 01 434 23 97 (Saša Grujić).
Sredstva za izvajanje programa

Zavod za šport RS Planica bo v šolskem letu 2013/14 financiral gradivo za izvajanje programa - knjižice, priznanja (diplome). Možnost sofinanciranja medalj je odvisna od
potrjenega LPŠ-ja za leto 2014, ki ga sprejme Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport in finančnega načrta Zavoda. O medaljah (brezplačnih oz. plačljivih) bodo koordinatorji programa obveščeni takoj po sprejetem LPŠ 2014 – to
je predvidoma do začetka meseca marca 2014.
Lokalne skupnosti krijejo stroške kadra oz. izpeljave programa v času izvajanja izven rednega pouka.
Priročnika za oba programa sta v skrajšani obliki objavljena na spletni strani:
• Zlati sonček - http://www.sportmladih.net/
programi_som/zlati_soncek/prirocnik_ZS;
• Krpan - http://www.sportmladih.net/programi_som/krpan/k_prirocnik .
Nagradni natečaj »Najbolj športna osnovna šola/
osnovna šola s prilagojenim programom«

Oba športna programa Zlati sonček in Krpan sta vključena v nagradni natečaj »Najbolj športna osnovna šola/osnovna šola s prilagojenim programom«. Pravilnik natečaja in
ocenjevalni list bosta objavljena najkasneje aprila 2014 na
spletni strani www.sportmladih.net. V primeru, da šola
kandidira na natečaj mora vnesti zaključno poročilo o
realizaciji obeh programov v spletno aplikacijo do datuma oddaje na razpis.
2013/2014
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Program Naučimo se plavati
Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju nekaterih plavalnih
vsebin in programov, s čimer imajo slovenski otroci v obdobju odraščanja kar nekaj možnosti naučiti se plavati. Že
v predšolskem obdobju in prvem razredu osnovne šole je
otrokom na voljo deseturni plavalni tečaj prilagajanja na
vodo v okviru Zlatega sončka. V šoli lahko nudijo veliko pestrih plavalnih vsebin, in sicer obvezni dvajseturni tečaj v
drugem ali tretjem razredu, šolo v naravi v petem razredu,
preverjanje znanja plavanja v šestem razredu, petnajsturni
plavalni tečaj za neplavalce v šestem razredu in zadnjem
triletju devetletke ter športne dneve s plavalno vsebino.
Če kakšen dijak še ni osvojil bronastega delfina, kriterija
za znanje plavanja, lahko srednja šola izvede petnajsturni
plavalni tečaj za neplavalce in tako nauči plavati tudi tiste, ki
so zaradi kakršnih koli razlogov padli skozi rešeto celotnega
procesa učenja plavanja.
Vsebine

• deseturni plavalni tečaj za vrtce ali prve razrede
osnovnih šol v okviru programa Zlati sonček.
• Preverjanje znanja plavanja za šesti razred.
• Petnajsturni plavalni tečaji za neplavalce v šestem razredu in zadnjem triletju osnovne šole ter za srednješolce.
Organizacija

V vrtcu koordinira izpeljavo programov vodstvo vrtca
oziroma vzgojiteljice, ki se povezujejo s področnimi koordinatorji ali lokalnimi službami, zadolženimi za šport, strokovno usposobljenimi zunanjimi sodelavci ter upravljavci
bazenov. V šoli naj
vodstvo šole proPo skoraj dvajsetletnem sistema- gram uvrsti v letičnem in doslednem izvajanju tni delovni načrt,
izpeljavo in koorprograma se je plavalna pisme- dinacijo programa
nost dvignila za 20 odstotkov in pa naj prevzamejo
športni pedagogi,
je zdaj narasla na že več kot 90 ki naj sodelujejo s
področnimi koorodstotkov populacije.
dinatorji. Osnovni
cilj programa na
šoli je povečati število plavalcev, kar bomo lahko spremljali
le, če bodo šole izvajale preverjanje znanja plavanja v šestem
razredu. Za pomoč pri izvedbi in organizaciji vsebin programa Naučimo se plavati so zadolženi področni koordinatorji,
ki delujejo na svojem območju.
Področni koordinator za program Naučimo se plavati
opravlja naslednje naloge:
• spodbuja izvajanje programa na lokalni in področni ravni (od temeljne ravni: v
vrtcih, šolah, lokalnih skupnostih),
• načrtuje izvajanje programa na področni ravni,
• skrbi za povezovanje in usklajevanje med
lokalno skupnostjo in izvajalci,
• išče ustrezne bazene in usklajuje najboljšo izkoriščenost objektov,
• usklajuje sodelovanje med upravljavci bazenov in izvajalci,
stran
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• ponuja izvajalcem strokovno usposobljen kader,
• zbira, obdeluje in analizira podatke o vključenosti
otrok v program in o doseženem znanju plavanja,
• skrbi za izmenjavo informacij med Zavodom za šport RS Planica in izvajalci.
Financiranje

Za program Naučimo se plavati je mogoče pridobiti
sredstva Zavoda za šport RS Planica, lokalnih skupnosti,
staršev, donatorjev in sponzorjev. Sredstva, ki jih prispeva
Zavod za šport RS Planica, so opredeljena z merili in predstavljajo približno devetdesetodstotni delež pri petnajsturnih tečajih za neplavalce in pri njihovem preverjanju ter
dvajsetodstotni delež v deseturnih plavalnih tečajih. Zavod
za šport RS Planica sofinancira stroške uporabe bazena, prevoza učencev med šolo in bazenom ter stroške strokovnega
dela (če že niso plačani iz drugih virov). Druga potrebna
finančna sredstva prispevajo predvsem lokalne skupnosti
in starši. Zaželeno je, da del prispevajo tudi donatorji in
sponzorji. Za množično vključevanje otrok in za uspešnost
programa izvajalcem priporočamo, da zagotovijo sredstva
za brezplačno vključevanje otrok v program.
1.	Deseturni plavalni tečaj za vrtce ali prve razrede
osnovnih šol, ki so vključeni v program Zlati sonček.
Višina sofinanciranja:
• 3,00 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen do 10 kilometrov,
• 9,00 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen več kot 10 kilometrov.
2. Preverjanje znanja plavanja za šesti razred.
Višina sofinanciranja:
• 2,10 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen do 10 kilometrov,
• 2,50 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen več kot 10 kilometrov.
3.	Petnajsturni plavalni tečaji za neplavalce v šestem razredu in zadnjem triletju osnovne šole ter za srednješolce.
Višina sofinanciranja:
• 24,00 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen do 10 kilometrov,
• 35,10 EUR na otroka, če je sedež organizatorja plavalnega tečaja od bazena oddaljen več kot 10 kilometrov.

Višina navedenega sofinanciranja velja do konca koledarskega leta 2013 oz. do preklica oz. do porabe predvidenih
sredstev za program Naučimo se plavati.
Pogoji za pridobitev sredstev

• Deseturne plavalne tečaje sofinanciramo ali v vrtcih
ali v prvih razredih osnovne šole. Kraj izvedbe tečaja
določijo vrtci in šole v dogovoru z lokalno skupnostjo.
• V okviru izvedenih plavalnih tečajev je potreben napredek v znanju posameznega udeleženca za najmanj eno oceno po znanih merilih.
• Šole, ki ne bodo izvedle preverjanja oz. ne
bodo poslale podatkov o znanju plavanja šestošolcev, niso upravičene do sredstev za sofinanciranje 15 urnih plavalnih tečajev.
• Sofinancirali bomo plavalne tečaje, ki se
ne izvajajo v času rednega pouka.
• Rok za oddajo zahtevkov za sofinanciranje vsebin programa je 30 dni po opravljeni dejavnosti. Za plavalne dejavnosti:
• izpeljane decembra 2013, morate poročilo z

zahtevkom poslati do 15. januarja 2014,
• izpeljane junija 2014, morate poročilo z zahtevkom poslati do 30. junija 2014.
Poročila in zahtevki

Vloga za sofinanciranje mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen obrazec »Poročilo z zahtevkom za sofinanciranje « iz spletne aplikacije na spletni strani http://
nsp.sport.si/, z ustreznimi žigi in podpisi.
2. Kopijo računa upravljavca bazena (iz računa mora biti
razvidno število udeležencev in število obiskov oz. ur).
V kolikor je strošek uporabe bazena nižji od zahtevka za
sofinanciranje, je potrebno priložiti tudi račun za prevoz
oz. za stroške strokovnega kadra.
Poročilo z zahtevkom za sofinanciranje in kopije računov
pošljite na ZŠRS Planica. Pred pošiljanjem zahtevka na ZŠRS
Planica, je potrebno z zahtevkom seznaniti koordinatorja
programa Naučimo se plavati na posameznem področju.
OPOMBA: navodila za uporabo spletne aplikacije so objavljena na: http://www.sportmladih.net/programi_som/
naucimo_se_plavati/nsp_E

Merila za ocenjevanje znanja plavanja v Sloveniji

Številčna
ocena

opisna ocena

naloga

naziv

0

neplavalec,
neprilagojen na vodo

1

neplavalec, stopnja
prilagojenosti na vodo 1

Otrok zna drseti stegnjen na vodni površini
z rokami naprej. Drsi na prsih z glavo v vodi
5 sekund (program A ˝Zlati sonček˝).

bronasti
morski konjiček

2

neplavalec, stopnja
prilagojenosti na vodo 2

Otrok preplava 8 m s poljubno tehniko neprekinjeno,
brez vmesnega dotika dna, roba plavališča ali drugega
otroka. Nalogo lahko izvede tudi s plavanjem pod vodo.
Plavanje prične v vodi (program B ˝Zlati sonček˝).

srebrni morski
konjiček

3

neplavalec, stopnja
prilagojenosti na vodo 3

Otrok preplava 25 m s poljubno tehniko neprekinjeno,
brez dotika dna, roba plavališča ali drugega otroka.
Plavanje prične v vodi ali s skokom, vendar razdalja
plavanja ne sme biti krajša od 25 m. V krajših bazenih
lahko preplava razdaljo v eni ali obeh smereh.

zlati morski
konjiček

4

neplavalec, stopnja
prilagojenosti na vodo 4

Otrok preplava 35 m s poljubno tehniko neprekinjeno,
brez dotika dna, roba plavališča ali drugega otroka.
Plavanje prične s skokom v vodo na noge. V krajših
bazenih lahko preplava razdaljo v obeh smereh, vendar
preplavana razdalja ne sme biti krajša od 35 m.

delfinček

5

plavalec, stopnja
znanja plavanja 5

Plavalec preplava 50 m, tako da skoči v vodo na noge,
plava v eno smer 25 m , se med plavanjem obrne in plava
proti cilju. Med plavanjem drugih 25 m se plavalec v
sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost .

bronasti delfin

6

plavalec, stopnja
znanja plavanja 6

Plavalec neprekinjeno plava 10 minut ter na razdalji 50
ali 100 m (glede na starost) s tehniko kravl izpolni normo
za svojo starostno kategorijo in spol. (Preglednica 1).

srebrni delfin

7

plavalec, stopnja
znanja plavanja 7

Plavalec preplava 150 m mešano. Prvih 50 m plava prsno,
drugih 50 m hrbtno in tretjih 50 m kravl. Plavanje prične
s skokom na glavo. 150 m je treba preplavati v določenem
času glede na starost in spol plavalca(Preglednica 2).

zlati delfin

2013/2014

|

i n f o r m ato r 1

|

stran

15

Diplome Morski konjiček so brezplačne in jih naročite pri koordinatorju za program Naučimo se plavati.
Priponke in potrdila Delfinčka naročite na Plavalni zvezi Slovenije,
Celovška 25, 1000 Ljubljana. Cena priponke je 0,65 EUR, potrdila pa 0,19 EUR.
Za več informacij pokličite na telefonsko številko 051 330 644
ali pišite na elektronski naslov maja@plavalna-zveza.si.

Legenda:
ženske
moški
Preglednica 1: Norme za oceno stopnje znanja plavanja 6

od 15 do 18 let (100 m)
moški: 1:50 min
ženske 2:10 min

do 7 let (50 m)
moški: 2:00 min
ženske 2:00 min

od 8 do 9 let (50 m)
moški: 1:30 min
ženske 1:30 min

od 8 do 9 let (50 m)
moški: 1:30 min
ženske 1:30 min

od 8 do 9 let (50 m)
moški: 1:30 min
ženske 1:30 min

Preglednica 2: Norme za oceno stopnje znanja plavanja 7
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od 15 do 18 let
moški: 2:30 min
ženske 2:55 min

do 9 let
moški: 4:00 min
ženske 4:10 min

od 13 do 14 let
moški: 3:00 min
ženske 3:20 min

od 10 do 12 let
moški: 3:30 min
ženske 3:45 min
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»Hura, prosti čas«
Športni program »Hura, prosti čas« je namenjen mladim od predšolskega
obdobja do študija, ki želijo svoj prosti čas po pouku, ob koncu tedna in med
počitnicami preživljati v družbi vrstnikov na športnih površinah. S programom
se želi ponuditi mladim kakovostno športno ponudbo, ki v ospredje postavlja
množičnost, druženje in pestro ponudbo športnih vsebin.
Cilji:

• povečati število aktivnih udeležencev v interesnih programih športa otrok in mladine, v prostem času;
• povečati število odprtih javnih športnih površin in skrbeti za ustrezno posodabljanje;
• povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju programov športa otrok in mladine (šole, društva, panožne zveze, lokalne skupnosti ...) in zagotavljati ustrezna finančna sredstva.
Financiranje in organizacija

Zavod za šport RS Planica objavi javni razpis za sofinanciranje programov
športa, ki se izvajajo med poletnimi počitnicam na zunanjih športnih površinah,
med jesenskimi in zimskimi počitnicami v pokritih športnih površinah in programe pohodništva (vsako leto niso razpisani vsi programi). Programe izvajajo
šole, vrtci, športni zavodi in zveze, športna
Športna dejavnost otrok društva ter zasebniki. Prednost pri izbiri
imajo ponudniki, ki s svojimi športnimi promed vikendi je bistveno grami zagotavljajo večjo množičnost, širino
vsebin in cenovno dostopnost promanjša. Temu primerno je športnih
grama. Razpisana sredstva so namenjena za
manjša tudi poraba energije. sofinanciranje strokovnega kadra, ki pripravi,
koordinira in izpelje športne programe.
Jesenske počitnice v letu 2013

Sofinancirali bomo 40 programov, ki bodo potekali štiri ure na dan, od 28.
do 30. oktobra na 40. različnih lokacijah po Sloveniji. Razpis bo objavljen konec
meseca avgusta in se bo zaključil v sredo, 18. septembra. Izbrani programi bodo
objavljeni na naši spletni strani po zaključku razpisa oz. najkasneje do 1. oktobra
2013. Vsi otroci in mladi vabljeni na aktivne krompirjeve počitnice.
Informacije

Mateja Reberšak Cizelj, Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, tel. 01 434 23 91, e-pošta: mateja.rebersak@sport.si ali spremljajte objave na
spletni strani www.sportmladih.net.

Mladi med vikendi več pojedo in se
manj gibljejo kot med tednom

Raziskava »Dnevni vnos hrane, telesna zmogljivost in telesna dejavnost
11- letnih učencev in učenk«, ki so jo
izvedli strokovnjaki Fakultete za šport,
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Kineziološke fakultete Zagreb
je pokazala, da je športna dejavnost
otrok med vikendi bistveno manjša,
in da je temu primerno manjša tudi
poraba energije. To je zagotovo eden
izmed dovolj zgovornih razlogov za
podporo programu »Hura, prosti čas«
in drugim programom, ki spodbujajo
športno dejavnost otrok MED VIKENDI IN POČITNICAMI – MANJ HRANE, VEČ GIBANJA.
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Zdrav življenjski slog 2013–2014
Izvajanje programa Zdrav življenjski slog 2013-2014 delNa omenjenih šolah so Zdrav življenjski slog izvajali
no financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialne- strokovni delavci, ki so v svoje delo z mladimi vložili nekaj
ga sklada in delno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in več. V preteklih letih so v času sobot in počitnic organizirali
šport. Program se izvaja v okviru Operativnega programa veliko raznolikih in za otroke privlačnih športnih aktivnorazvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne sti. Za organizacijo takšnega uspešno ter varno izvedenega
prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; športnega dogodka kot je nočni pohod na Vimperk (448m),
prednostne usmeritve 3.1. Izboljšanje kakovosti in učinko- je potrebno vložiti veliko več truda in energije kot pa v
vitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.
izvajanje vadbe med tednom. A verjetno že vedo, da se vse
Vsebinsko predstavlja program Zdrav življenjski slog 2013- to povrne v iskrenem veselju otrok.
2014 delujočo sistemsko rešitev v šolskem prostoru, pri zagoNa OŠ Borisa Kidriča Kidričevo je športna pedagoginja
tavljanju vsakodnevne strokovno vodene športne dejavnosti Polona Fajt sodelovala z vadbenim centrom borilnih veščin
vsem zainteresiranim učencem OŠ. Iz evalvacije prvih dveh let in aerobike Dejan Zavec Gym. Zanimanje med učenci je bilo
izvajanja programa (leti 2011 in 2012) izhaja, da je vsakodnev- veliko, saj sta se dogodka udeležila 102 učenca. Tako mnona, redna in kakovostno strukturirana športna vadba tista žično sodelovanje učencev tega lepega decembrskega dne
dejavnost, ki lahko nevtralizira številne negativne posledice nikakor ni bilo naključje, saj je Poloni tudi sicer uspelo za izdanašnjega, pretežno sedečega, načina
vajanje vsebin programa med tednom,
življenja ter neustreznih prehranjevalnih 80 odstotkov od vključenih navdušiti kar 182 od 317 vseh vpisanih
navad naših otrok in mladine.
učencev na OŠ. Otroci so med drugim
Program se je v tretjem šolskem otrok v program Zdrav ži- izkusili tudi boj v ringu s šampionom
letu (2012/13) izvajal na 147 matičnih vljenjski slog hodi k uram Dejanom Zavcem - o zmagovalcih ni
OŠ oz. 33% vseh OŠ v RS. Za izvajanje
bilo nobenega dvoma.
vsebin programa je bilo zaposlenih vadbe dvakrat tedensko.
Na OŠ Gradec Litija sta izvajala
146 strokovnih delavcev. V program Pogosteje so športno aktiv- vsebine programa, kar dva strokovna
se je v povprečju vključila polovica
delavca. Jasna Lavrenčič na matični
učencev, vpisanih na OŠ, na kateri se ni tudi izven šole.
šoli in Matej Bajde na vseh njihovih
je program izvajal oz. povedano drugapodružnicah, kar štirih OŠ. Skupaj je
če v tretjem letu izvajanja je bilo skupno v vse programe bilo v njunih vadbenih skupinah vpisanih 61% oz. 367 od
vključenih, kar 27.233 učencev.
606 vpisanih otrok na OŠ in njenih podružnicah. OrganiV nadaljevanju vam predstavljamo nekaj zanimivejših zacija in postavitev urnika na toliko OŠ ni enostavna in na
utrinkov neposrednega izvajanja programa v šolskem letu začetku leta predstavlja kislo jabolko. Veseli nas, da so na
2012/2013, ki lahko marsikoga navdihne k izvedbi česa po- OŠ Gradec Litija v šolskem letu 2011/12 prepoznali dodano
dobnega v svojem okolju.
vrednost, ki jo lahko ponudi program Zdrav življenjski slog
Na OŠ Polzela (Laura Čepelnik) se je v šolskem letu učencem, ki obiskujejo manjše podružnične OŠ. Za zagota2012/13 program uspešno izvajal že drugo leto zapored, vljanje te dodane vrednosti pa nima zaslug samo program,
na OŠ Braslovče (Katja Kronovšek) in OŠ Petrovče (Gregor ampak predvsem športni
Štorman) pa že tretje leto zapored.
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pedagogi, ki vsebine izvajajo. In tu imajo, kar dva odlična
športna pedagoga, ki sta smisel programa Zdrav življenjski
slog uspešno udejanjila v praksi.
Zanimivo: rezultati evalvacije

Cilj študije (vmesne evalvacije) programa v letu 2012 je
bil ugotoviti razlike v spremembah telesnega in gibalnega
razvoja, pogostnosti športne vadbe, motivacije in zdravja med učenci in učenkami eksperimentalne skupine, ki
obiskujejo intervencijski program Zdrav življenjski slog
in učenci in učenkami kontrolne skupine iz istih šol, ki v
program niso bili vključeni.
Ugotavljamo, da je izpolnjen temeljni cilj programa, to je,
da program razrešuje probleme tistih šol (občin in regij), ki
so z vidika gibalnega potenciala šibkejše in pomoč najbolj
potrebujejo.
Iz primerjave XT vrednosti (povprečje vseh motoričnih
sposobnosti) za vse starostne skupine skupaj, smo ugotovili, da je celotna populacija vključena v program pod državnim povprečjem.
V program so se dokazano vključili številni učenci, ki
imajo že resne zdravstvene težave, kar kaže zelo pozitiven
odnos do športne dejavnosti, saj zelo verjetno ti učenci menijo, da jim bo športna vadba povrnila zdravje.
Delež otrok s prekomerno telesno težo, ki so vključeni v
program je praktično enak tistemu pri redni športni vzgoji.
Rezultati nam kažejo, da je v celoti prišlo do pozitivnih
sprememb in to ne samo na osnovi pričakovanega razvoja,
ki je prisoten na teh starostnih stopnjah, temveč tudi do
pospešenega razvoja, saj smo hkrati opravili tudi analizo
sprememb pri tistih učencih in učenkah, ki niso vključeni
v program Zdrav življenjski slog.
Ugotovljene pozitivne spremembe gibalnih razsežnosti so
v letu 2012 bistveno večje, kot tiste ugotovljene v letu 2011.
Pogostost vadbe otrok vključenih v program je zavidanja
visoka, saj jih 80% hodi k vadbi dvakrat na teden.

Ugotovili smo, da so spremembe pri učencih in učenkah
Zdravega življenjskega sloga večje, še posebej če analiziramo pozitivne spremembe v razvoju aerobne vzdržljivosti,
koordinacije gibanja in mišične moči ramenskega obroča in
rok. Iz analize je tudi razvidno, da so učinki pri razvoju gibalnih potencialov pri učencih bolj izraziti kot pri učenkah,
kar je pozitivno presenetljivo, ker v zadnjih dvajsetih letih
ugotavljamo prav nasprotno. Očitno so strokovni delavci
pri fantih uspešno našli tiste didaktične rešitve, ki so jim
omogočile napredek.
S posebej prilagojenim vprašalnikom smo ugotovili, da
se je pogostost športne vadbe iz leta 2011 na 2012 povečala za 10 odstotnih točk, povečala se je tudi vključenost v
društva. Prav tako je naraslo sodelovanje učencev in učenk
na šolskih športnih tekmovanjih. To je izjemen rezultat programa, kjer je eden izmed ključnih ciljev povečanje sodelovanja med šolami in društvi (ki je že sicer zelo kakovostno)
in ustvarja zelo dobre temelje tudi za vzgojo perspektivnih
vrhunskih športnikov. Zelo malo je takšnih projektov, v
katerih jim je uspelo dvigniti kakovost dela s tistimi, ki so
gibalno manj kompetentni in potrebujejo posebno obravnavo, hkrati pa obogatiti program tudi na način, da je prisotna
vzgoja perspektivnih športnikov. Ta projekt je očitno dokaz,
da je mogoče združiti tako zelo različna cilja.
Strokovni delvci

Večina teh strokovnih delavcev je na programu zaposlenih s 50 odstotno delovno obveznostjo. V Zdrav življenjski
slog je vključenih, kar 1/3 osnovnih šol v Sloveniji in več kot
27.000 otrok - v povprečju
je tako v programu dejav- V zdravem življenjskem
nih več kot 50 odstotkov slogu deluje več kot 145
vseh otrok vpisanih na šoli.

strokovnih delavcev.
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Šolska športna tekmovanja in prireditve v
šolskem letu 2013/2014
Namen in cilj

Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga in poraz
pa sta osmišljena, če so učenke, učenci, dijakinje in dijaki (v
nadaljevanju učenci) telesno, socialno in pedagoško pripravljeni na tekmovanje. Tekmovanje, katerega glavni namen je
le dosežek, za mlade izgublja pravi smisel.
Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, staršev in društev iz okolice. Šolska
športna tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim
in društvenim športom ter povezava med množičnimi in
v kakovostni šport
S programom Šolska športa tek- usmerjenimi proki jih izpemovanja se v času šolanja sre- grami,
ljujejo nacionalne
ča sleherni učenec. V šolskem panožne zveze.
Spodbujati velja
letu 2012/13 se je na državni vzgojne
možnosti
ravni tekmovanj udeležilo več šolskih športnih
tekmovanj, ki se
kot 45.000 osnovnošolcev in kažejo v učinkovitejšem otrokovem
10.400 srednješolcev.
samonadzoru, samospoštovanju, spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (pošteno obnašanje, borbenost, spoštovanje vloženega
truda) in v ustreznejšem etičnem in estetskem presojanju
dogajanja.
Organizacijska izhodišča

• V šolska športna tekmovanja želimo vključiti več
mladih, ki niso vključeni v klubska tekmovanja.
• Organizacija tekmovanj naj poteka stopenjsko: šole naj
organizirajo razredna in šolska tekmovanja ter se nato
vključijo v občinsko, področno in državno tekmovanje.
• V organizacijo in izpeljavo tekmovanj želimo pritegniti učence, dijake, pedagoške delavce, starše,
predstavnike društev in lokalnih skupnosti.
• Nosilec vsakega tekmovanja naj bo šola s svojimi
učenci, športnimi pedagogi in ravnateljem ob pomoči odgovornih za šport na lokalni ravni in predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez.
• Vsaka šola naj izpelje praviloma vsaj
eno občinsko tekmovanje.
• Vsako področje oziroma šola s področja naj izpelje vsaj eno tekmovanje na državni ravni.
Naloge športnih pedagogov in ravnateljev

• Priprava široke ponudbe športnih tekmovanj na osnovni stopnji kot nadgradnja rednega pouka in dodatnih
športnih programov, ki jih šola ponuja svojim učencem.
• Priprava letnih delovnih načrtov za interesne športne
programe, šolska športna tekmovanja ter usklajevanje
z ustrezno lokalno službo, ki skrbi za šolski šport.
• Organizacija interesnih dejavnosti in izpeljava medrazrednih in šolskih tekmovanj.
• Priprava učencev na tekmovanje, tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev, in vodenje učencev na tekmovanjih.
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• Priprava navijačev, ki jih mora spremljati učitelj šole, iz katere navijači prihajajo.
• Upoštevanje skupnih pravil pri prijavi in vodenju ekip in posameznikov.
• Spoštovanje pravil športnega obnašanja.
• Povezovanje z mladimi dopisniki – učenci, ki bodo
poročali o športnih dogajanjih na šoli v lokalnih
medijih, v reviji Šport mladih in drugih revijah.
Naloge lokalnih služb, ki skrbijo za šport

• Usklajevanje sistema tekmovanj med šolami na lokalni
in področni ravni ter Zavodom za šport RS Planica.
• Zagotovljanje sredstev za izpeljavo šolskih in občinskih tekmovanj ter sofinanciranje stroškov za ekipe in
posameznike, ki se uvrstijo v nadaljnje tekmovanje.
• Zagotavljanje, da tekmovanja potekajo skladno z
razpisom in s skupnimi pravili, objavljenimi v Informatorju in na spletnem portalu športa mladih.
• Usklajevanje med šolskimi in klubskimi tekmovanji v lokalnem okolju.
Organizacijska zasnova šolskih športnih tekmovanj

Temeljno tekmovanje je tekmovanje med oddelki istega razreda oziroma letnika. Na tej stopnji sta pomembni
množičnost in različnost športnih vsebin. Sistem tekmovanja omogoča veliko tekem (vsak z vsakim) in daje možnost, da iz enega oddelka nastopi neomejeno število ekip
in posameznikov (ekipe razdelimo po kakovosti v ustrezne
lige). Tekmovanje organiziramo za učence prvega, drugega

in tretjega triletja osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim
programom ter srednje šole. Pravila ter sistem tekmovanja
prilagodimo znanju in sposobnosti učencev oziroma dijakov
ter materialnim možnostim šole.
Medrazredna šolska tekmovanja oziroma tekmovanja med letniki potekajo v okviru šole. Tudi na tej stopnji
tekmovanja sta pomembni množičnost in široka ponudba
različnih športnih zvrsti. Predlagamo ligaška tekmovanja,
ki naj potekajo dalj časa.
Medšolska, občinska in medobčinska tekmovanja so
organizirana za ekipe in posameznike – reprezentance šol.
Na tej stopnji naj bi se praviloma končala tudi vsa tekmovanja za prvo triletje. Potekajo naj po ligaškem ali turnirskem
sistemu celo šolsko leto.
Področnega tekmovanja se udeležijo najboljše ekipe z
občinskih tekmovanj. Vse uvrščene ekipe naj na tekmovanju
spremljajo tudi navijači pod vodstvom učitelja, zaposlenega
na šoli, iz katere navijači prihajajo. Na tej stopnji se praviloma končajo tekmovanja za učence drugega triletja. Predlagamo večkrožni turnirski sistem tekmovanja.
Število udeleženih ekip in posameznikov, ki se uvrščajo
na občinska, medobčinska in področna tekmovanja, opredeli
lokalna služba, zadolžena za šolska športna tekmovanja. Za
državno raven tekmovanja število ekip in posameznikov,
ki se uvrščajo v nadaljnje tekmovanje, opredeljuje razpis.
Četrtfinalno in polfinalno tekmovanje se izpelje za
zmagovalne ekipe predhodnega tekmovanja. Predlagamo,
da ekipe igrajo po sistemu vsak z vsakim. Uvrščene ekipe
naj na tekmovanju spremljajo tudi navijači pod vodstvom
učitelja, zaposlenega na šoli, iz katere so navijači.
Finale državnega tekmovanja naj bo organizirano kot
eno - ali dvodnevna prireditev s spremljajočimi dejavnostmi.
Vse uvrščene ekipe naj na tekmovanju spremljajo tudi navijači pod vodstvom učitelja, zaposlenega na šoli, iz katere
navijači prihajajo.

Vodenje tekmovanja

Medoddelčna in šolska tekmovanja naj vodijo učenci in
dijaki sami ob mentorstvu športnega pedagoga. Na razredni stopnji naj vodi športna tekmovanja učitelj razrednega
pouka ob pomoči športnega pedagoga.
Medšolska, občinska in medobčinska tekmovanja vodijo pedagogi, predstavniki nacionalnih panožnih zvez ali
ustrezna lokalna služba, ki skrbi za šolski šport na lokalni
ravni, v sodelovanju s športnimi pedagogi, z ravnatelji šol in
društvi v okolici. Izvajalca tekmovanja izberemo na podlagi
že ustaljenega vrstnega reda ali z razpisom.
Področna tekmovanja praviloma razpisujejo področni
centri, ki z razpisom določijo izvajalca.
Četrtfinale, polfinale in finalno tekmovanje vodi koordinator programa na državni ravni, ki z razpisom tudi določi
šolo izvajalko. Izvajalka tekmovanja mora biti ena izmed
šol udeleženk, ki k sodelovanju povabi nacionalno panožno
zvezo in lokalno službo, zadolženo za šport. Vsa tekmovanja
morajo biti izpeljana skladno s skupnimi pravili in merili,
objavljenimi v Informatorju I avgusta 2013.
Nagrade in priznanja

Na medoddelčnih in šolskih tekmovanjih priskrbi priznanja in nagrade šola.
Na občinskih tekmovanjih priskrbi pokale, priznanja in
nagrade lokalna skupnost.
Na področnih tekmovanjih priskrbi pokale, priznanja in
nagrade področni center, ki stroške tekmovanja razdeli med
šole udeleženke. Priporočilo je, da so ti stroški čim manjši in
predhodno najavljeni. Na področnih tekmovanjih v igrah z
žogo sodniške stroške sofinancira Zavod za šport RS Planica.
Na državni ravni pokale, priznanja in nagrade prispeva
Zavod za šport RS Planica, ki tudi sofinancira stroške tekmovanja državne ravni, skladno z merili in letnim delovnim
načrtom.

Skupna pravila Šolskih športnih tekmovanj in
prireditev v šolskem letu 2013/2014
1. Prireditelj in izvajalec šolskih športnih tekmovanj

Zavod za šport RS Planica skupaj s šolami, lokalnimi
skupnostmi, področnimi centri in nacionalnimi panožnimi zvezami organizira razpisana tekmovanja in prireditve.
Razpis šolskih športnih tekmovanj in prireditev za šolsko
leto 2013/2014 je objavljen v Informatorju, ki je v pdf obliki
objavljen tudi na spletni strani Športa mladih www.sportmladih.net.
Naslov organizatorja: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Kontaktni osebi za
šolska športna tekmovanja sta Gašper Plestenjak (za splošni del, financiranje, sodelovanje z vodji področnih centrov
in s panožnimi koordinatorji, skupna pravila, disciplinski
pravilnik) in Jernej Peterlin (za koledar, tekmovanja in prireditve, sodelovanje z vodji področnih centrov in s panožnimi
koordinatorji, medalje, pokali, plakete in praktične nagrade,
aplikacija ŠŠT in spletna stran Šport mladih). Kontaktni
e-naslov za šolska športna tekmovanja je sst@sport.si.
2. Obveščanje in oglaševanje

Zavod za šport RS Planica šole obvešča z razpisom šolskih
športnih tekmovanj, s koledarjem športnih prireditev, z obveščanjem v Okrožnicah Športa mladih in reviji Šport mladih, v obvestilih koordinatorjev športnih panog in izvajalcev
tekmovanj, v dnevnem tisku in drugih medijih, na spletnih
straneh www.sportmladih.net ter prek spletne aplikacije
Šolska športna tekmovanja in prireditve. Za pravočasno obveščanje ekip in posameznikov o času in kraju tekmovanja
je zadolžen koordinator športne panoge, ki sam ali skupaj z
izvajalcem obvešča udeležence o tekmovanjih.
Izvajalec tekmovanja skupaj s koordinatorjem panoge
za tekmovanja na državni ravni pripravi tehnični bilten (s
podatki o izvajalcu tekmovanja, času in kraju tekmovanja,
vodstvu tekmovanja, koordinatorju tekmovanja, sodnikih,
udeležencih tekmovanja – tekmovalcih in njihovem vodstvu,
z urnikom in razporedom tekmovanja, splošnimi navodili za
udeležence ter startno listo), ki ga mora deset dni pred tekmovanjem oziroma 48 ur po potrditvi o izbiri izvajalca tekmovanja poslati prek elektronske pošte vsem vodjem ekip s
pravico nastopa na državni ravni, koordinatorju panoge ter
na elektronski naslov sst@sport.si. Tehnični bilten predhodno pošlje na e-naslov koordinatorja panoge. Vsi elektronski
naslovi prijavljenih ekip so na voljo v spletni aplikaciji. Izvajalec finalnega državnega tekmovanja pripravi tudi vabilo
za goste v dogovorjeni obliki in ga pred pošiljanjem adremi
gostov uskladi s panožnim koordinatorjem in odgovornim
za ŠŠT na Zavodu za šport RS Planica, Gašperjem Plestenjakom (gasper.plestenjak@sport.si).
Priporočilo organizatorjem tekmovanj: v kolikor vodje
ekip ne potrdijo prejema tehničnega biltena oz. ne potrdijo
prihoda na tekmovanje, naj se vodjo ekipe obvesti preko
telefona šole oz. objavljene telefonske številke.
Za tekmovanja na nižjih ravneh (tudi za področno raven)
je zadolžen vodja področnega centra skupaj z zadolženimi
za šolska športna tekmovanja na lokalni ravni.
Koordinator panoge mora skupaj z izvajalcem tekmovanja
na državni ravni poskrbeti za ustrezno promocijo programa
Šolskih športnih tekmovanj in prireditev, tako da izvajastran
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lec poleg državne zastave izobesi zastavo Šolskih športnih
tekmovanj in prireditev ter Zavoda za šport RS Planica. Pri
zapisnikarski mizi izobesi transparent programa Šolskih
športnih tekmovanj in prireditev ter transparente interesnih
programov športa otrok in mladine. V vseh javno objavljenih
pisnih gradivih koordinatorja in izvajalca mora biti navedeno ime prireditelja z ustreznim logotipom.
Na šolskih športnih tekmovanjih in prireditvah je dovoljeno oglaševanje blaga in storitev prek transparentov ter
tiskanih in elektronskih medijev le z dovoljenjem prireditelja
oziroma izvajalca tekmovanja ali prireditve.
3. Pravica do nastopa

Na šolskih športnih tekmovanjih imajo pravico nastopa
učenci in učenke ter dijaki in dijakinje šol, ki so vpisane v
Evidenco vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov, Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport.
Na vseh šolskih športnih tekmovanjih lahko nastopajo
redno vpisani posamezniki in šolske ekipe, ki ne smejo biti
okrepljene z učenci in učenkami ter dijaki in dijakinjami
drugih šol. Posamezen učenec oz. učenka (dijak oz. dijakinja) lahko v šolskem letu, v šolskih športnih tekmovanjih,
zastopa le eno šolo.
Na šolskih tekmovanjih so pomembne letnice rojstva
udeležencev. V šolskem letu 2013/2014 lahko za osnovno
šolo nastopajo učenci letnik 1999 in mlajši.
Na tekmovanjih lahko nastopajo tudi učenci, ki zaradi
objektivnih razlogov (zdravstveni razlogi, kasnejši vpis ...)
ne ustrezajo razpisnim pogojem. Zavod za šport RS Planica,
na podlagi pisne vloge šole pred tekmovanjem, izda ustrezno
pisno dovoljenje za nastop. Dovoljenje za nastop je potrebno
pridobiti pred začetkom tekmovanja.
V ekipi osnovne šole ne sme nastopati tekmovalec ali
tekmovalka, ki po letnici rojstva ustreza razpisu, vendar ni
več učenec osnovne šole. Na srednješolskih tekmovanjih
lahko nastopajo redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 1994
in mlajši, če z razpisom pri posamezni športni panogi ni
določeno drugače.
Praviloma učenci oziroma dijaki mlajših letnikov ne smejo nastopati v kategorijah starejših letnikov, če je za mlajše
kategorije izpeljano tekmovanje, razen v primerih, če je ta
možnost opredeljena v razpisu.
Razpisana tekmovanja so ekipna in posamična. Za ekipo šole lahko nastopajo samo nekategorizirani tekmovalci
(razen v igrah z žogo ter atletiki), če v razpisu ni določeno
drugače.
Na državni ravni šolskih športnih tekmovanj lahko nastopajo ekipe in posamezniki, ki so si pridobili pravico nastopa
na nižjih ravneh tekmovanja. Lahko pa se jih zaradi premajhnega števila udeležencev na predlog vodje področnega
centra, koordinatorja panoge ali koordinatorja programa
neposredno uvrsti na višjo raven tekmovanja.
Za resničnost podatkov odgovarja ravnatelj s svojim podpisom in žigom na tekmovalnem kartonu.
4. Obveznosti ekipe

Vodstvo: Na vseh šolskih športnih tekmovanjih mora
ekipo ali posameznike spremljati vodja, ki je lahko učitelj

šole ali zunanji sodelavec. V igrah z žogo mora biti vodja
ekipe obvezno športni pedagog oz. učitelj šole, zaposlen na
šoli, prisoten na klopi ob igrišču.
Na vsa šolska športna tekmovanja izvajalec povabi navijače šol, uvrščenih na tekmovanje. Navijače mora skladno z
veljavno šolsko zakonodajo spremljati učitelj šole, ki skrbi
za red in športno obnašanje na tribunah ter zunaj športnih
objektov.
Oprema: Ekipe lahko nastopijo le v enotni športni opremi. V športnih igrah morajo igralci ekipe nositi enotna
športna oblačila (majice s številkami in kratke hlačke), na
katerih je oznaka šole, ki jo zastopajo, sicer ne smejo nastopiti. Priporočilo je, da tudi v določenih individualnih šolskih športnih tekmovanjih šole poskrbijo za enotna oblačila
svojih tekmovalcev (športni dresi ali ogrevalne majice ali
trenirke …).
Predstavitev šol: Šolam priporočamo, da se na vseh ekipnih tekmovanjih (igre z žogo, ekipno tekmovanje v atletiki
…) od četrtfinala dalje predstavijo s krajšim kulturno-športnim programom, ki naj traja od 3 do 5 minut. Šolam s kakovostno predstavitveno točko se ponudi možnost, da se
predstavijo na finalnem tekmovanju ali na sklepni prireditvi
vseh interesnih programov športa otrok in mladine.
Šole, ki se uvrstijo na državna tekmovanja v igrah z žogo
ter na ekipno tekmovanje v atletiki, izvajalcu pred tekmovanjem pošljejo podatke za tehnični bilten v elektronski obliki.

5. Fair play in strpnost v športu

Šport se mora tudi v šolskem prostoru izkazovati v funkciji širših družbenih ciljev – vzgoje za življenje, strpnosti,
odnosa do odvisnosti, zdravja, saj nosi močan vzgojni imperativ. Prav zato je v šolskem športu izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov prav na področju etike še posebej
pomembno in mora biti stalno prisotno. S promocijo fair
playa in strpnosti v športu želimo pri vseh udeležencih šolskih športnih tekmovanj in prireditev ustvarjati občutek
sooblikovanja podobe športa in vplivati na to, da subjekti
športne etike (športnik, pedagog, trener, gledalec) postanejo
odgovornejši za svoja dejanja in občutljivejši za prepoznavanje tovrstnih dilem. Pedagogi, trenerji in drugi delavci v
športu morajo ustvarjati okoliščine, ki bodo učence vodile

k določenim vzorcem in strukturam medsebojnega komuniciranja (obnašanja) v športu, ki služijo kot pedagoški cilj,
hkrati pa so s svojim ravnanjem vselej tudi zgled.
Da bi v šolskem letu 2013/2014 spodbujanje fair playa in
strpnosti lažje uresničevali, bo Zavod za šport RS Planica z
Inštitutom za razvoj športa Spolint na dogovorjenih osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanjih izvajal akciji Športna poteza in 100% Sportikus - več si preberite na strani 101.
Vsekakor priporočamo, da izvajalci tekmovanj v otvoritvenem delu, v odmorih ali v času podelitev izvajajo fair play
protokol: slavnostna zaprisega predstavnikov učencev, sodnikov, trenerjev/športnih pedagogov in organizatorja, himna
Ne pozabi na fair play, rokovanje ekip pred začetkom tekme,
rokovanje kapetanov ekip in sodnikov, rokovanje trenerjev/
športnih pedagogov, rokovanje se ponovi ob koncu srečanj.
Navijanje na šolskih športnih tekmovanjih

Na šolskih športnih tekmovanjih naj bo navijanje skladno s športnim obnašanjem. Navijači naj spodbujajo lepa
športna dejanja nastopajočih v obeh ekipah. Prepovedana
je uporaba naslednjih navijaških tehničnih pripomočkov:
bobni, sirene in trobila.
6. Prijava na tekmovanje

Prijave ekip in posameznikov za šolska športna tekmovanja in prireditve na državni ravni poteka preko spletne
aplikacije, medtem ko potekajo prijave na področnem nivoju
preko spletne aplikacije samo za določena tekmovanja, v
skladu z razpisi tekmovanj. Podrobnejša navodila boste dobili pri koordinatorju športne panoge,
na spletni strani www.sportmladih.
net in pri skrbniku spletne aplikacije
ŠŠT, Jerneju Peterlinu, na e-naslovu:
sst@sport.si.
Na tekmovanje na lokalni ravni
(občinska, medobčinska, področna
tekmovanja) se šole prijavijo izvajalcu tekmovanja oziroma področnemu
koordinatorju panoge, če se ne dogovorijo drugače. Ta nato prilagodi
tekmovanje številu prijavljenih ekip
in drugim lokalnim značilnostim.
Število ekip in posameznikov, ki napredujejo v nadaljnje tekmovanje, na
začetku šolskega leta določi lokalna
služba, zadolžena za šolska športna
tekmovanja.
Šole, ki so se uvrstile na državno
raven tekmovanja, morajo prijaviti
ekipe in posameznike prek spletne
aplikacije. Šole se morajo na vsa tekmovanja državne ravni prijaviti preko spletne aplikacije, za vse stopnje tekmovanja (četrtfinale,
polfinale in finale), razen če ni z razpisom določeno drugače.
Če po poslani elektronski prijavi pride do sprememb v ekipi
oziroma med posamezniki, mora vodja spremembo sporočiti
koordinatorju panoge. Spremembe so še možne do 48 ur
pred tekmovanjem, če v razpisu ni določeno drugače. Šola
oz. vodja ekipe ali posameznikov mora natisnjeni izvirnik
tekmovalnega kartona (v kolektivnih panogah tudi obrazec
s slikami tekmovalcev), ki je potrjen s strani vodstva šole,
na tekmovanju predložiti izvajalcu – vodstvu tekmovanja.
Po končanem tekmovanju izvajalec vodji ekipe vrne dokumente, kopijo pa shrani.
Če na lokalni ali področni ravni ni bilo izpeljano izbirno
tekmovanje, se ekipa ali posameznik neposredno prijavi ko2013/2014
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ordinatorju panoge, imenovanemu v razpisu.
Če se šola ne prijavi pravočasno oziroma ne potrdi sodelovanja (štirinajst dni pred naslednjo stopnjo tekmovanja),
pomeni, da ne želi sodelovati v nadaljnjem tekmovanju.
Koordinator panoge ponudi možnost prijave šoli, ki je bila
uvrščena na tekmovanju takoj za šolo, ki je odstopila, lahko
pa tudi šoli z drugega igralnega področja. Na lokalni ravni o
tem odloča komisija za šolski šport, ustanovljena pri področnem centru, na državni ravni pa predstavnik Zavoda za šport
RS Planica skupaj s koordinatorjem panoge.
Vse šole opozarjamo na pravočasnost prijav. Ekipe
oz. posameznike morajo prijaviti v roku, določenem z
razpisom oz. v spletni aplikaciji. Naknadnih prijav ne
bomo upoštevali. Za točnost navedenih podatkov ob
prijavi je odgovoren prijavitelj.

Če šola nima športne panoge v letnem delovnem načrtu
šole, učenci ali dijaki pa bi se tekmovanja radi udeležili z
društvom oziroma s starši, vodstvo šol poskrbi za prijavo na
tekmovanje ter potrdi tekmovalni karton in s tem odgovarja
samo za resničnost podatkov, navedenih v kartonu, ne pa
za varnost in obnašanje posameznikov.
Od vključno področne ravni dalje ima pravico nastopa na
tekmovanjih le ena ekipa posamezne šole.
7. Izpeljava tekmovanja

Šole, ki želijo izpeljati tekmovanje, se morajo prijaviti s
prijavnim obrazcem (obrazec 3a) v elektronski obliki (pdf
format) na e-naslov koordinatorja in na e-naslov sst@sport.
si, najkasneje 5 dni pred tekmovanjem, na podlagi pravočasno oddanih prijav bo koordinator športne panoge izbral
izvajalca. Izvajalec finalnih tekmovanj določi vodjo tekmovanja, ki ne sme biti hkrati vodja domače ekipe.
Koordinator izmed prejetih prijav kot izvajalko izbere
šolo, ki ponudi najugodnejše pogoje: najnižja ponudba (višina sofinanciranja Zavoda za šport RS Planica), dodatna
ponudba za nastopajoče (malica, pijača, nagrade za tekmovalce …). Prednost pri organizaciji finalnega tekmovanja ima
ob enakih pogojih šola, ki finalnega tekmovanja preteklo
šolsko leto ni organizirala. Šola je o tem obveščena prek elektronske pošte. Izbrani izvajalec mora v 48 urah na e-naslov
koordinatorja panoge ter na e-naslove vodij sodelujočih ekip
poslati tehnični bilten.
Šolska športna tekmovanja in prireditve do področne ravni se praviloma izpeljejo po končanem pouku ali ob koncu
tedna, tekmovanja na državni ravni pa se praviloma izpeljujejo po enajsti uri med tednom ali ob koncu tedna.
8. Poročanje o izpeljavi šolskih športnih tekmovanj

Kratko poročilo (medijsko poročilo – obrazec 4a oz. 4b)
o tekmovanju, rezultate s tekmovanja ter nekaj digitalnih
fotografij mora izvajalec najkasneje 24 ur po tekmovanju
poslati na elektronski naslov info@sportmladih.net. Izvajalec poskrbi, da so dosežki s kratkim vsebinskim poročilom
objavljeni v medijih.
Izvajalec naj koordinatorju panoge najkasneje v desetih
dneh po končanem tekmovanju pošlje s strani vodstva šole
potrjen in natisnjen zahtevek in poročilo o organizaciji in
izpeljavi šolskega športnega tekmovanja (obrazec 3b) ter po
potrebi poročilo o poškodbi na šolskem tekmovanju (obrazec 5). Pritožbe, pripombe in predlogi o vsebini, organizaciji
in izpeljavi tekmovanja –posredujete na sst@sport.si. Vsi
obrazci so dostopni v elektronski obliki v spletni aplikaciji
ŠŠT ali na spletni strani www.sportmladih.net pod rubriko
obrazci. Koordinator panoge potrjeno dokumentacijo o izpeljanem tekmovanju posreduje na Zavod za šport RS Planica.
Zaključni bilten mora vsebovati vso vsebino iz tehničnega
stran
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biltena, rezultate tekmovanja, seznam članov posamezne
ekipe z vodstvom, skupno fotografijo ekipe. Zaključni bilten
je potrebno poslati v elektronski obliki (pdf, maksimalna
velikost dokumenta 2 Mb) na e-naslov info@sportmladih.
net, za objavo na spletnem portalu Šport mladih. Če imate
fotografije ali videoposnetek s tekmovanja, vas prosimo,
da nam jih pošljete, ker jih bomo objavili v fotogaleriji na
spletnem portalu Šport mladih.
Izvajalci in udeleženci državnega tekmovanja naj za napredovanje športnih pedagogov v nazive izpolnijo obrazec 12
in ga pošljejo najkasneje v tridesetih dneh po tekmovanju
na naslov Zavoda za šport RS Planica.
9. Pritožba

Pritožbo zaradi nepravilnosti je treba vložiti pri vodji
tekmovanja (obrazec 6) takoj po končani tekmi ali 20 minut po objavi dosežkov. Ob pritožbi vodja plača pristojbino
10 evrov. Če je pritožba rešena ugodno, se pristojbina vrne,
sicer ostane izvajalcu. Pritožbo takoj obravnava tekmovalna
komisija, ki jo sestavljajo vodja tekmovanja, glavni sodnik
in predstavnik Zavoda za šport RS Planica, če je navzoč. Na
drugi stopnji obravnava pritožbo disciplinska komisija, ki
jo imenuje Zavod za šport RS Planica. O pritožbi odločajo
pred začetkom naslednje stopnje tekmovanja. Odločitev je
dokončna. Če pritožbe ni mogoče rešiti na finalnem tekmovanju, se priznanj ne podeli. Podeli se jih, ko je spor urejen.
Pri tem se upošteva disciplinski pravilnik, ki je sestavni
del tega razpisa in je objavljen v elektronski obliki na spletni
strani www.sportmladih.net.
Zavod za šport RS Planica si pridržuje pravico, da v primeru naknadne ugotovitve kršenja pravil šolskih športnih
tekmovanj (po končanem tekmovanju) ustrezno ukrepa.
10. Priznanja

Pokale, priznanja in nagrade na lokalni ravni podeljujejo
lokalne skupnosti ali posamezni področni centri. Na državnih tekmovanjih podeljuje pokale, priznanja in nagrade Zavod za šport RS Planica, praviloma za posamične in ekipne
dosežke. Za ekipne dosežke podeljuje priznanja le šolam s
popolnimi ekipami.
Pokale, priznanja in nagrade izvajalci podelijo takoj po
končanem tekmovanju in jih v nobenem primeru ne pošiljajo po pošti.
11. Zavarovanje

Šola, ki nastopa v sistemu šolskih športnih tekmovanj,
mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za svojo dejavnost (med katero morajo biti vključena tudi šolska športna tekmovanja), kar potrdita vodja ekipe in ravnatelj šole s
svojima podpisoma na prijavnem obrazcu. Če se tekmovalec
poškoduje, vodja tekmovanja izpolni obrazec 5 (Poročilo o
poškodbi na šolskem športnem tekmovanju), ki vsebuje:
opis poškodbe, vzrok in oskrbo poškodbe. Poročilo podpišeta
vodja tekmovanja in vodja ekipe, iz katere je poškodovani
tekmovalec.
12. Opozorilo

Šole in posamezniki, ki bodo kršili pravila šolskih športnih tekmovanj (nepravočasna in/ali neustrezna prijava na
nadaljnje tekmovanje, nepravilno izpolnjeni tekmovalni
karton, nepravilno obveščanje in poročanje o tekmovanju,
neupoštevanje meril za izpeljavo tekmovanja ...), ne bodo
upravičeni do sofinanciranja izpeljave tekmovanja in do
nagrad iz nagradnega sklada Zavoda za šport RS Planica.
Učenci in dijaki s poškodbami, s katerimi bi lahko škodovali soigralcem in nasprotnim igralcem, na tekmovanjih
in prireditvah ne smejo nastopiti.

Financiranje šolskih športnih tekmovanj v
šolskem letu 2013/2014
Medoddelčna in šolska športna tekmovanja se lahko financirajo iz sredstev, namenjenih interesnim dejavnostim
šole, sredstev lokalne skupnosti, sredstev, ki jih dobi šola z
oddajo športnih prostorov (skladno z ustanovnim aktom
šole), članarine oz. vadnine šolskega športnega društva ter
sredstev sponzorjev ali donatorjev.
Medšolska, občinska in področna šolska športna tekmovanja se financirajo iz lokalnih proračunskih sredstev,
sredstev, namenjenih interesnim dejavnostim šole, prispevkov staršev, sponzorjev ali donatorjev, članarine oz. vadnine
šolskega športnega društva in s sredstvi Zavoda za šport
RS Planica (od tu naprej ZŠRS Planica) v dogovorjeni višini
in obsegu.
Izpeljavo četrtfinalnih, polfinalnih in finalnih šolskih
športnih tekmovanj sofinancira Zavod za šport RS Planica
po merilih, ki jih je sprejel Odbor za področje športa otrok
in mladine pri ZŠRS Planica.
Stroške prevoza, prehrane in strokovnega kadra krije
vsaka ekipa (šola) sama ali pa lokalna skupnost.
Višino sofinanciranja posameznega tekmovanja v šolskem letu določi ZŠRS Planica na osnovi sprejetega LDN in
finančnega načrta zavoda.
Športne panoge oziroma posamezni programi, ki jih sofinancira ZŠRS Planica, so razdeljene v štiri skupine. Merilo
za razvrstitev panoge oz. posameznega programa v skupino
je število sofinanciranih ravni tekmovanj posamezne panoge

oz. programov sofinanciranja, ki jih sofinancira ZŠRS Planica.
V skupino A so uvrščene panoge, ki jim sofinanciramo
tekmovanja na področni in državni ravni (četrtfinale, polfinale in finale) in koordinacijo tekmovanja.
V skupino B so uvrščene panoge, ki jim sofinanciramo
finalna tekmovanja ter največ dve nižji ravni tekmovanja,
pri čemer je lahko prvi nivo, ki ga sofinanciramo, področno
tekmovanje in koordinacija tekmovanja.
V skupino C so uvrščene panoge, ki jim sofinanciramo
samo finalna tekmovanja in koordinacijo tekmovanja.
V skupino D so uvrščene panoge, kjer izvedbe tekmovanj ne sofinanciramo, zagotovimo pa pokale in medalje za
finalno tekmovanje.
V skupino E so uvrščene množične prireditve, katerih
glavni namen izvedbe ni tekmovalnega značaja.
O razporeditvi športnih panog v skupine odloča, na
predlog ZŠRS Planica, Odbor za področje športa otrok in
mladine, na osnovi analize tekmovanj za preteklo sezono.
Nacionalne panožne zveze lahko do konca marca tekočega
leta predlagajo razvrstitev panoge v drugo skupino na osnovi
podatkov o številu sodelujočih ekip oz. učencev na posameznih stopnjah tekmovanja. Če se na novo predlaga področno
tekmovanje, ga je treba predhodno uskladiti s področnimi
koordinatorji.
V primeru zmanjšanja sredstev MIZŠ se lahko določena tekmovanja odpovedo ali izvedejo ukrepi znižanja sofinanciranja.
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Skupina A

Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.

Skupina B

Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave,
športna gimnastika), odbojka na mivki, namizni tenis, ples,
smučarski skoki, smučanje (veleslalom in deskanje).
Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje),
odbojka na mivki.
OŠPP: vse razpisane panoge.
Skupina C

Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulični
tek), bowling, streljanje z zračno puško, lokostrelstvo, judo,
smučarski tek, biatlon, kajak kanu, športno plezanje, badminton, mladina in gore, kolesarstvo (vožnja na čas, gorsko
kolesarjenje) orientacijski tek, šah, plavanje.
Srednja šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulični
tek), badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne ponjave, športna gimnastika), judo, kolesarstvo (gorsko
kolesarjenje), lokostrelstvo, orientacijski tek, smučanje (veleslalom in deskanje), streljanje z zračno puško, plavanje,
ples, športno plezanje, šah.

Izpeljava športnega tekmovanja na šoli naj ne
bo namenjena le učencem, ki tekmujejo, ampak naj se vključujejo tudi tisti, ki so dobri na
področjih, kot so organizacija, promocija, novinarstvo, fotografija …
Skupina D

V skupini D so panoge, ki niso navedene v skupinah A, B, C
in niso bile vključene v sistem Šolskih športnih tekmovanj v
šolskem letu 2012/2013 ali se prvič vključujejo v sistem v šolskem letu 2013/2014. V tej skupini ostanejo tudi panoge, ki
niso potrjene za prehod v višjo skupino. Panogam v skupini
D bomo objavili pripravljene razpise za osnovne in srednje
šole v Informatorju (za šolsko leto 2013/2014).
V šolskem letu 2013/2014 imajo panoge iz skupine D možnost napredovanja v skupino C, če po pozitivnem odzivu
vključenih šol v panogo to potrdi tudi Odbor za področje
ŠOM pri ZŠRS Planica.
Na finalnih tekmovanjih se financirajo pokali in medalje,
v četrtfinalnih in polfinalnih tekmovanjih pa tudi druga priznanja in nagrade, ki jih izvajalcem zagotovi ZŠRS Planica.
Financiranje skupin

Financiramo stroške, ki jih ima izvajalec tekmovanja z
izpeljavo in so odvisni od višine sofinanciranja posameznega
tekmovanja. Pri vsaki panogi so možni tudi drugi – specifični stroški za posamezno panogo, ki morajo biti predhodno
usklajeni z ZŠRS Planica. V šolskem letu 2013/2014 ZŠRS

Planica ne bo sofinanciral tekmovanj panog, kjer se tekmovanj ne bo udeležilo več kot 10 šol!
Skupina A

Športne panoge so sofinancirane od področnih tekmovanj
naprej. Sofinancirajo se naslednji možni stroški: uporabnina
objekta, izdelava biltenov, zapisnikarji, prevoz orodja, zdravniška služba, varnostna služba, ozvočenje, napovedovalec,
sodniški stroški (samo na področnih tekmovanjih, na državnih tekmovanjih jih financirajo nacionalne panožne zveze) in
koordinacija tekmovalnega sistema panoge. Sofinanciramo
stroške dela in stroške uporabe in delovanja opreme.
Skupina B

Sofinanciramo finalna tekmovanja ter največ dve nižji
ravni tekmovanja, pri čemer je lahko prvi nivo, ki ga sofinanciramo, področno tekmovanje in koordinacija tekmovanja.
Sofinancirajo se naslednji možni stroški: uporabnina objekta
in prostora, potrebna oprema, priprava štartne liste, zbiranje
rezultatov in obdelava podatkov, izdelava biltenov, prevoz
orodja, elektronsko merjenje, zdravniška služba, ozvočenje,
napovedovalec, rediteljska služba, priprava športnih površin
(terena, stene, igrišč, proge …) in koordinacija tekmovalnega
sistema panoge. Sofinanciramo stroške dela in stroške uporabe in delovanja opreme.
Pri OŠPP ZŠRS Planica, poleg zgoraj navedenih stroškov,
sofinancira tudi stroške sodnikov.
Skupina C

Sofinanciramo samo stroške finalnih tekmovanj. Sofinancirajo se naslednji možni stroški: uporabnina objekta in
prostora, potrebna oprema, priprava štartne liste, zbiranje
rezultatov in obdelava podatkov, izdelava biltenov, prevoz
orodja, elektronsko merjenje, zdravniška služba, ozvočenje,
napovedovalec, rediteljska služba, priprava športnih površin
(terena, stene, igrišč, proge …) in koordinacija tekmovalnega
sistema panoge. Sofinanciramo stroške dela in stroške uporabe in delovanja opreme.
Skupina D

Zavod zagotavlja pokale in medalje za finalno tekmovanje.

Ostala obvestila o sofinanciranju in hranjenju dokumentacije

Izvajalci lahko za vsa razpisana šolska športna tekmovanja do državne ravni razpišejo štartnine ali druge denarne
prispevke. Na državni ravni razpis štartnin ali drugih denarnih prispevkov ni dovoljen.
Izvajalec tekmovanja se zavezuje, da bo hranil vso dokumentacijo o izpeljavi tekmovanja v skladu s predpisi, da bo
namensko porabil sredstva ter vodil računovodske evidence,
tako da bo razvidno na prihodkovni in odhodkovni strani,
da gre za sredstva ZŠRS Planica.
Zahtevkom za sofinanciranje stroškov tekmovanja je potrebno obvezno priložiti seznam vseh računov, ki so plačani
s sredstvi ZŠRS Planica ali pa fotokopije računov.
ZŠRS Planica si pridržuje pravico, da opravi pregled namenske porabe sredstev pri nekaterih izvajalcih tekmovanj.

Navodila za organizacijo in izpeljavo
I. Občinska, medobčinska in področna tekmovanja
1. Izvajalec

Izvajalec tekmovanja je praviloma šola, izbrana na podlagi
razpisa in dogovora s področnim koordinatorjem, ki skrbi za
šolski šport. K sodelovanju povabi nacionalno panožno zvezo
in ustanove ter posameznike, ki želijo sodelovati v sistemu
šolskih športnih tekmovanj. Prav tako mora izpeljati celotno
tekmovanje od področnega razpisa do zaključnega poročila
ter prijaviti tekmovanje oziroma prireditev ustrezni upravni
službi, če je to potrebno.
2. Objekt

Izvajalec mora zagotoviti športno dvorano ali zunanje igrišče z vsemi tehničnimi pripomočki (koši, vrati, označbami,
mrežami, orodji, primernimi garderobami, prhami in sanitarijami), ki zagotavljajo varno izpeljavo tekmovanja, skladno z
obstoječo zakonodajo.
3. Rekviziti

Žoge za ogrevanje prinesejo šolske ekipe s seboj.

4. Sodniki

Sodijo sodniki z licenco, aktivni starejši igralci, nekdanji
igralci in učenci ali dijaki, ki so opravili najmanj osemurni tečaj
ter praktični in teoretični sodniški izpit. Učenec ali dijak lahko sodi skupaj s sodnikom, ki je na listi sodnikov nacionalne
panožne zveze.
5. Zdravniška služba

Na tekmovanju mora biti organizirana prva pomoč, sodelujejo lahko učenci ali dijaki ob pomoči mentorja ali zdravniške
službe.

6. Redarska služba

Šole udeleženke morajo zagotoviti red in športno obnašanje svojih tekmovalcev in gledalcev na tekmovališčih in zunaj
njih. Če šole udeleženke zahtevajo redarsko službo in krijejo
njene stroške, izvajalec tekmovanja to zagotovi po predhodnem dogovoru.
7. Izpeljava tekmovanja

Sodelujoči morajo dobiti razpis s tehničnimi navodili najmanj deset dni pred izpeljavo tekmovanja oziroma 48 ur po
potrditvi izvajalca tekmovanja. Izvajalec sprejme gostujoče
ekipe in vodjem ekip ter posameznikom na sestanku predstavi
ali izroči tehnična navodila, ki jih niso prejeli z razpisom oziroma prek spletne aplikacije.
Po prihodu vseh ekip na igrišče ima ravnatelj gostitelj
pozdravni govor. Priporočamo, da se na ekipnem tekmovanju
vsaka šola predstavi s kratkim programom.
Slovesno podelitev priznanj in nagrad opravi znani športni
delavec ali športnik. Izvajalec mora v 24 urah po končanem
tekmovanju poslati rezultate z naslovi ekip ali posameznikov,
ki so se uvrstili v nadaljnje tekmovanje, na naslov koordinatorja panoge, imenovanega v razpisu, ali izvajalcu naslednje
stopnje tekmovanja. Zaključno poročilo pošlje koordinatorju
panoge v desetih dneh po končanem tekmovanju. Izvajalec
poskrbi, da so dosežki in kratko vsebinsko poročilo objavljeni
na spletni strani www.sportmladih.net (na obrazcu Medijsko
poročilo, poslanem do 9. ure naslednjega dne na e-pošto: info@
sportmladih.net), v
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lokalnih medijih in shranjeni pri ustrezni službi, ki skrbi za
šolska športna tekmovanja.
8. Oglaševanje

Izvajalec šolskega športnega tekmovanja mora poskrbeti za
ustrezno oglaševanje prireditelja Zavoda za šport RS Planica
in interesnih programov športa otrok in mladine.
II. Državna tekmovanja
1. Izvajalec

Izvajalec tekmovanja je praviloma šola, ki k sodelovanju
povabi nacionalno panožno zvezo, lokalno športno društvo,
lokalno skupnost ter ustanove in posameznike, ki želijo sodelovati v sistemu šolskih športnih tekmovanj. Izvajalca se izbere
z razpisom ali po določenem ključu. Izvajalec se povezuje s koordinatorjem posamezne panoge, imenovanem v razpisu, ter
mora prijaviti tekmovanje oziroma prireditev ustrezni upravni
službi, če je to potrebno.
2. Objekt

Izvajalec mora zagotoviti športno dvorano z vsemi tehničnimi pripomočki (koši, vrati, označbami, mrežami, orodji, primernimi garderobami, prhami in sanitarijami), ki zagotavljajo
varno izpeljavo tekmovanja, skladno s pravili ter obstoječo
zakonodajo. Dvorana mora imeti ozvočenje in semafor pri
športnih igrah. V objektu, v katerem poteka izpeljava šolskega
športnega tekmovanja, so lahko že obstoječe reklame in tudi
reklame sponzorjev, ki neposredno pripomorejo h kvalitetnejši
izpeljavi tekmovanja.
3. Rekviziti

Pri igrah z žogo mora izvajalec zagotoviti zadostno število
žog za ogrevanje. Dovoljena uporaba znamke žog je dogovorjena z Zavodom za šport RS Planica in nacionalno panožno
zvezo. V šolskem letu 2013/14 bo za določena tekmovanja obvezna uporaba uradne žoge, ki jo bodo ekipe na četrtfinalnem
nivoju prejele v trajno last.
4. Sodniki

Sodniki za finale športnih iger morajo biti na listi sodnikov
za prvo ali drugo ligo, če ni z organizatorjem šolskih športnih
tekmovanj dogovorjeno drugače. Za sodnike poskrbi koordinator panoge, imenovan v razpisu.
5. Zdravniška služba

Na tekmovanju mora biti zdravniška služba, usposobljena
za nudenje prve pomoči.
6. Redarska služba

Izvajalec poskrbi za red in športno obnašanje na tekmovališču in tribunah. Oboje morajo od svojih tekmovalcev in gledalcev
na tekmovališču in tribunah zagotoviti tudi šole udeleženke. Če
šole udeleženke zahtevajo redarsko službo in krijejo njene stroške, izvajalec tekmovanja to zagotovi po predhodnem dogovoru.
7. Predlagani protokol za pripravo in izpeljavo finalnega tekmovanja

Izvajalci tekmovanj si ob pripravi in izpeljavi tekmovanj
lahko pomagajo z naslednjim predlaganim priporočilom za izpeljavo. Ta protokol se smiselno uporablja tudi za četrtfinalna
in polfinalna tekmovanja pri športnih igrah.
7.1. Priprava tekmovanja

Zavod za šport RS Planica je pripravil enoten osnutek vabil,
ki naj bodo osnova za izdelavo vabil za državna tekmovanja in
morajo biti pred pošiljanjem potrjena s strani koordinatorja
ŠŠT Gašperja Plestenjaka in panožnega koordinatorja. Vabilo
pošlje izvajalec po e-pošti:
• šolam udeleženkam, ravnateljem in navijačem,
• gostom (seznam državnih gostov imajo panožni koordinatorji),
• novinarjem,
• sponzorjem.
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Izvajalec mora pripraviti tehnični bilten.
Izvajalec zagotovi obisk gledalcev, organizira ogled tekmovanja za učence svoje šole, povabi učence, navijače in ravnatelje
drugih šol ter starše. Organizirane skupine navijačev mora
obvezno spremljati učitelj šole, iz katere prihajajo.
Izvajalec zagotovi novinarsko službo, ki ob koncu tekmovanja izda zaključni bilten.
Izvajalec mora poskrbeti za prisotnost medicinskega osebja
za nudenje prve pomoči.
Izvajalec s prijavo izvedbe finalnega tekmovanja določi
vodjo tekmovanja, ki ne sme biti hkrati vodja domače ekipe.
7.2 Izpeljava tekmovanja

V uvodnem delu tekmovanja mora poskrbeti za:
• sprejem gostujočih ekip in gostov, pregled prostorov,
razdelitev tehničnih biltenov s potrebnimi informacijami,
• sprejem sodnikov,
• kratek tehnični sestanek, na katerem so vodje
ekip seznanjeni s pravili in protokolom tekmovanja ter opozorilom o športnem obnašanju,
• prihod vseh ekip v športni opremi in obutvi ter s tablami z nazivi šol na igrišče ob spremljavi koračnice,
• državno himno,
• pozdravni govor ravnatelja,
• pozdravni govor župana ali predstavnika lokalne skupnosti,
• otvoritev tekmovanja (predstavnik MIZŠ ali ZŠRS Planica),
• fair play protokol (izvede ga šola sama, Inštitut Spolint ali predstavnik ZŠRS Planica) – glede na program
tekmovanja se fair play protokol lahko izvede tudi
med tekmovanjem ali v zaključku tekmovanja,
• kulturni program, ki naj ne bo daljši od 10 minut.
Tekmovalni del prireditve vključuje:
• čas in prostor za ogrevanje tekmovalcev,
• med ogrevanjem predstavitev nastopajočih šol oziroma šol, ki bodo tekmovale,
• poimensko predstavitev igralcev obeh ekip športnih iger,
• prikaz plesne ali kulturne točke med minuto odmora, polčasom, med posameznimi tekmami ali
delom tekmovanja (s predstavitveno točko, ki traja do 5 minut, se mora predstaviti vsaka šola),
• žrebanje nagrad za gledalce.
Zaključni del tekmovanja zajema:
• prihod vseh ekip in trenerjev v opremi in športni obutvi na igrišče,
• podelitev pokalov, medalj in nagrad:
• za prvo mesto je podeljevalec predstavnik MIZKŠ ali ZŠRS Planica,
• za drugo mesto predstavnik nacionalne panožne zveze,
• za tretje mesto predstavnik lokalne skupnosti,
• za četrto mesto ravnatelj domače šole,
• najboljšemu igralcu in vratarju športne igre vrhunski športnik,
• sodnikom in izvajalcem predstavnik organizatorja – izvajalca tekmovanja,
• zahvalo in podelitev nagrad vodji tekmovanja in ravnatelju,
• žrebanje nagrad in razglasitev najboljše predstavitvene točke in navijaške skupine.
8. O
 bveščanje in oglaševanje
(glej skupna pravila, 2. točka).
9. Poročanje (glej skupna pravila, 8. točka).

10. Disciplinski pravilnik je objavljen na:
www.sportmladih.net.

Pošiljanje energije slovenskim športnikom
V sklopu šolskih športnih tekmovanj smo lansko šolsko
leto začeli z akcijo »Pošiljanje energije slovenskim športnikom«. Tudi v tem letu bo na dogovorjenih finalnih državnih
tekmovanjih, množičnih prireditvah in drugih tekmovanjih
potekala promocija ŠPORTA MLADIH in omenjena akcija.
»Pošiljanje energije« se bo odvijalo na določenem prireditvenem prostoru, ki bo obeleženo z zastavami in drugim
propagandnim materialom.
Ključen rekvizit predstavlja navijaška raglja in z vrtenjem le te bodo udeleženci (tekmovalci, gledalci, starši, pro-

Petrolom in Olimpijskim komitejem Slovenije, toliko bolj
aktualna.
Vsak posameznik ali skupina se bo najprej vpisal-a v
OLIMPIJSKO KNJIGO ŠPORTA MLADIH. Nato bo zavrtel-a navijaško ragljo ter istočasno izrazil-a pozitivno željo oz. poslal-a energijo športnikom. Glede na načrtovano
uspešno sodelovanje s sponzorji predvidevamo, da bomo
uspeli »pošiljalcem energije« zagotoviti manjša simbolična spominska darila. Odvisno od specifike tekmovanj bo
na nekaterih izvedeno sklepno žrebanje, s katerim bo 5
srečnežev prejelo posebne nagrade. V
času vrtenja raglje bo
»BUM NAGRADE« NA ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJIH dogovorjenem
potekalo televizijsko snemanje izjav
V sklopu partnerskega sodelovanja z OKS-om in Petrolom in izbrane izjave bodo povezane v vikolaž, ki bo objavljen na spletni
smo v šolskem letu 2012/13 trem najboljšim posameznikom deo
strani www.sportmladih.net in v parin prvouvrščeni ekipi na finalnem državnem tekmovanju po- tnerskih TV oddajah. S slovenskimi
vrhunskimi športniki, katerim bodo
deljevali posebne športne majice Olympic team Slovenija.
izjave namenjene bomo navezali stik
in jim le te za vzpodbudo pošiljali prefesorji, ravnatelji, trenerji ...) pošiljali energijo slovenskim ko linkov po elektronski pošti.
vrhunskim športnikom, ekipam, športnikom sošolcem in
Ta trenutek smo zavrteli ragljo in POŠILJAMO ENERdrugim, ki bodo tekmovali v dneh po naši prireditvi in bodo GIJO VSEM, KI NAMENJATE SVOJ ČAS VZGOJI IN
še pred svojimi nastopi veseli vsake dodatne vzpodbude.
VADBI MLADIH ŠPORTNIKOV TER NAM POMAGATE
Glede na to, da bodo to zimo na sporedu Zimske olim- REALIZIRATI PROGRAME ŠPORTA MLADIH … že čutite
pijske igre v Sočiju bo akcija, ki jo izvajamo s partnerjema energijo?!!

Uradna navijaška kolekcija in
vstopnice za EuroBasket 2013 na servisih

Šolska športna

KOLEDAR OSNOVNOŠOLSKIH
tekmovanja inTEKMOVANJ
prireditve
IN PRIREDITEV V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
		 SEPTEMBER
14. odbojka na mivki, konec polfinalnih tekmovanj
20. atletika, ekipno, konec občinskih tekmovanj
24. odbojka na mivki, finale
25. kolesarstvo, vožnja na čas, Tacen (policijski poligon)
28. atletika, gorski tek, Smlednik
		
OKTOBER
4. atletika, ekipno, konec področnih tekmovanj
9. atletika, ekipno, finale
10. orientacijski tek, OŠ Vodice
26. atletika, ulični tek, Ljubljanski maraton
30. nogomet, letnik 1999, konec šolskih tekmovanj
30. košarka, letnik 1999, konec občinskih tekmovanj
31. šah, posamezniki, konec šolskih tekmovanj
		
NOVEMBER
9. Mladina in gore, področna tekmovanja
15. rokomet, letnik 1999, konec občinskih tekmovanj
19. odbojka, letnik 1999, konec šolskih tekmovanj
30. nogomet, letnik 1999, konec občinskih tekmovanj
30. gimnastika, akrobatika, konec polfinalnih tekmovanj
30. badminton, posamezniki, konec občinskih tekmovanj
30. šah, posamezniki, konec občinskih tekmovanj
		
DECEMBER
10. gimnastika, akrobatika, finale
10. odbojka, letnik 1999, konec občinskih tekmovanj
20. košarka, letnik 1999, konec področnih tekmovanj
20. rokomet, letnik 1999, konec področnih tekmovanj
20. rokomet, letnik 2001, konec občinskih tekmovanj
22. šah, posamezniki, konec področnih tekmovanj
24. badminton, ekipno, konec občinskih tekmovanj
24. namizni tenis, konec občinskih tekmovanj
24. šah, ekipno, konec občinskih tekmovanj
24. nogomet, letnik 2001, konec šolskih tekmovanj
24. nogomet, letnik 2004, konec šolskih tekmovanj
24. plavanje, konec šolskih tekmovanj
24. bowling, konec šolskih tekmovanj
24. kegljanje, konec šolskih tekmovanj
		 JANUAR
11. Mladina in gore, finale, Braslovče
11. šah, posamezniki, finale
14. odbojka, letnik 1999, konec področnih tekmovanj
15. nogomet, letnik 1999, konec področnih tekmovanj
16. smučarski skoki, konec področnih tekmovanj
18. Šolski pokljuški maraton, Rudno polje
18. lokostrelstvo, dvoransko tekmovanje, področna tekmovanja
24. streljanje z zračno puško, konec področnih tekmovanj
24. košarka, letnik 1999, konec četrtfinalnih tekmovanj
25.	gimnastika, mala prožna ponjava, konec polfinalnih tekmovanj
26. judo, konec področnih tekmovanj
30. smučarski skoki, finale
31. badminton, posamezniki, konec področnih tekmovanj
		 FEBRUAR
11. odbojka, letnik 1999, konec četrtfinalnih tekmovanj
12. gimnastika, mala prožna ponjava, finale
14. košarka, letnik 1999, konec polfinalnih tekmovanj
14. rokomet, letnik 1999, konec četrtfinalnih tekmovanj
15. nogomet, letnik 1999, konec četrtfinalnih tekmovanj
15. lokostrelstvo, dvoransko tekmovanje, finale
15. badminton, ekipno, konec področnih tekmovanj
15. namizni tenis, konec področnih tekmovanj
21. veleslalom, konec področnih tekmovanj
28. košarka, letnik 2001, konec občinskih tekmovanj
		 smučarski tek in biatlon, finale, Pokljuka (v februarju)
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		 MAREC
2. šah, ekipno, konec področnih tekmovanj
6. veleslalom in deskanje na snegu, finale
7. košarka, letnik 1999, finala divizij
7. košarka, letnik 2001, konec področnih tekmovanj
12. badminton, posamezniki, finale
14. rokomet, letnik 1999, konec polfinalnih tekmovanj
14. rokomet, letnik 2001, konec občinskih tekmovanj
15. nogomet, letnik 1999, konec polfinalnih tekmovanj
15. gimnastika, športna gimnastika, konec področnih tekmovanj
15. namizni tenis, konec četrtfinalnih tekmovanj
16. šah, ekipno, finale
17. odbojka, letnik 1999, konec polfinalnih tekmovanj
17. plavanje, konec področnih tekmovanj
20. streljanje z zračno puško, finale, Ljubljana
21. mala odbojka, letnik 2001, konec šolskih tekmovanj
21. mini odbojka, letnik 2003, konec šolskih tekmovanj
31. košarka, letnik 2003, konec občinskih tekmovanj
31. nogomet, letnik 2001, konec občinskih tekmovanj
31. Šolski plesni festival, konec občinskih tekmovanj
31. bowling, konec področnih tekmovanj
31. kegljanje, konec področnih tekmovanj
		 APRIL
4. košarka, letnik 1999, učenci in učenke, finale
4. košarka, letnik 2001, konec četrtfinalnih tekmovanj
5. gimnastika, športna gimnastika, konec polfinalnih tekmovanj
10. rokomet, letnik 1999, učenke, finale
10. gimnastika, športna gimnastika, finale
11. plavanje, letnik 1999, finale
11. rokomet, letnik 1999, učenci, finale
12. športno plezanje, finale, Kranj
12. bowling, finale, Ljubljana
12. kegljanje, finale, Celje
15. odbojka, letnik 1999, učenci in učenke, finale
16. badminton, ekipno, finale
16. namizni tenis, konec polfinalnih tekmovanj
19. lokostrelstvo, zunanje tekmovanje, področna tekmovanja
19. mini odbojka, letnik 2003, konec občinskih tekmovanj
22. mala odbojka, letnik 2001, konec občinskih tekmovanj
24. atletika, kros
25. košarka, letnik 2001, konec polfinalnih tekmovanj
25. mini rokomet, letnik 2003, konec področnih tekmovanj
25. rafting, konec področnih tekmovanj
30. Šolski plesni festival, konec področnih tekmovanj
		 MAJ
5. atletika, posamezno, konec šolskih in občinskih tekmovanj
6. nogomet, učenci in učenke, letnik 1999, finale
10. atletika, Tek trojk, Ljubljana
15. kajak kanu – veliki kanu, Bohinjsko jezero, Ribčev Laz
15. košarka, letnik 2001, finala divizij
16. namizni tenis, finale
16. rokomet, letnik 2001, konec področnih tekmovanj
17. lokostrelstvo, zunanje tekmovanje, finale
22. rafting, letnik 1999, finale, Straža pri Novem mestu
23. Šolski plesni festival, finale
28. mala odbojka, letnik 2001, konec področnih tekmovanj
28. mini odbojka, letnik 2003, konec področnih tekmovanj
30. košarka, letnik 2001, učenci in učenke, finale
30. atletika, posamezno, konec področnih tekmovanj
31. košarka, letnik 2003, konec področnih tekmovanj
		 JUNIJ
5. Festival športa mladih, Koper
5. atletika, posamezno, finale, Koper
5. judo, letnik 1998, finale
10. akvatlon, konec področnih tekmovanj
10. nogomet, letnik 2004, konec občinskih tekmovanj
12. akvatlon, finale, Športni park Kodeljevo
12. nogomet, letnik 2001, konec področnih tekmovanj

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Atletika
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Atletska zveza Slovenije.
Informacije: Zdravko Peternelj,
Atletska zveza Slovenije,
Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana,
tel.: 01 520 69 12, 031 203 010,
e-pošta: zdravko.peternelj@atletska-zveza.si.

Ekipno atletsko tekmovanje
Kategorije

Učenci in učenke, letnik 1999 do 2003.

Datum in kraj tekmovanja

Občinska tekmovanja se morajo zaključiti do 20. septembra 2013.
Področna tekmovanja: datumi in ure področnih tekmovanj bodo znani do 20. avgusta 2013.
Področna tekmovanja se morajo zaključiti do 4. oktobra 2013.
Finalno tekmovanje: sreda, 9. oktober 2013. Izvajalec
tekmovanja bo znan do konca avgusta 2013.
Kategorije in discipline

• UČENCI, rojeni 1999 do 2003.
60 m, 300 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina,
krogla (4 kg), vorteks (125-130 g).
• UČENKE, rojene 1999 do 2003.
60 m, 300 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina,
krogla (3 kg), vorteks (125-130 g).
Prijave

Prijava ekipe na področno tekmovanje in obveščanje o
tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko
spletne aplikacije).
Šola, ki si je pridobila pravico nastopa na državnem tekmovanju, mora prek spletne aplikacije potrditi
prijavo na tekmovanje.

V finale se po izidih s področnih tekmovanj uvrsti po
dvanajst (12) moških in dvanajst (12) ženskih ekip z dvema
tekmovalcema.
Šola lahko na tekmovanje pripelje rezervne tekmovalce
za vsako disciplino. Zamenjava tekmovalcev je mogoča pred
začetkom tekmovanja v tajništvu tekmovanja ali najpozneje
v prijavnici.
Razpisna določila tekmovanj

Učenec ali učenka lahko nastopi le v eni (1) disciplini in štafeti.
Na področnih ekipnih tekmovanjih nastopajo ekipe šol
s tremi tekmovalci ali tekmovalkami v disciplini ter dvema štafetama 4x100 m. Za končni ekipni vrstni red šol se
upoštevata dva boljša dosežka v vsaki disciplini in dosežek
boljše štafete.
Točkovanje za ekipno prvenstvo se izvede po atletskih
tablicah za šolsko atletiko, ki so objavljene v »Atletskem
priročniku za OŠ«.
Na ekipnem tekmovanju ni finalnega teka na 60 m.
V skoku v daljino in suvanju krogle imajo učenci in učenke po 4 poskuse.
V skoku v daljino se skače iz »cone odriva«, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega odrivno desko ter po 30 cm
širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus.
V kolikor tekmovalec odrine pred začetkom cone odriva,
to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte
cone odriva. Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z
apnom ali mivko.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti »cono odriva« bližje jami zaradi varnosti.
V metu vorteksa imajo učenci in učenke 3 zaporedne
mete, od katerih se upošteva najdaljši.
Začetna višina v skoku v višino in dvigovanje letvice:
Učenci: 130 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in
zatem po 2 cm.
Učenke: 110 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej po 3 cm in zatem
po 2 cm.
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Sodniška služba

Na vseh ravneh tekmovanja sodijo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov v kraju tekmovanja.
Poročanje

Izvajalec področnega tekmovanja mora posredovati poročilo koordinatorju takoj po končanem tekmovanju.
OPOMBA

Šola, izvajalka finalnega ekipnega tekmovanja, bo avtomatsko uvrščena v finale in bo na ta način zamenjala dvanajsto uvrščeno šolo.

Posamično atletsko tekmovanje
Kategorije

Učenci in učenke, letnika 1999 in 2000 ter letnika 2001
do 2003.
Datum in kraj tekmovanja

Šolska in občinska tekmovanja morajo biti končana do
5. maja 2014. Število nastopajočih v posamezni disciplini na
občinskem tekmovanju je v pristojnosti lokalne skupnosti.
Področna tekmovanja: datumi in ure tekmovanj po
posameznih področjih bodo znani do 14. aprila 2014.
Področna tekmovanja se morajo zaključiti do 30. maja 2014.
Finalno tekmovanje: četrtek, 5. junij 2014 v Kopru. Izvajalec tekmovanja je OŠ Koper v sodelovanju z AK Koper.
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Kategorije in discipline

STAREJŠI UČENCI, rojeni 1999 in 2000
60 m, 300 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina,
krogla (4 kg), vorteks (125-130 g).
STAREJŠE UČENKE, rojene 1999 in 2000
60 m, 300 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina,
krogla (3 kg), vorteks (125-130 g).
MLAJŠI UČENCI in MLAJŠE UČENKE, rojeni 2001 do 2003
60 m, 300 m, 600 m, daljina (cona), višina, vorteks (125-130 g).
Prijave

Prijava posameznikov na področno tekmovanje in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili
ŠŠT (preko spletne aplikacije).
Posameznikom, uvrščenim na državno tekmovanje, se ni
treba ponovno prijavljati preko spletne aplikacije.
Posamezniki, ki se tekmovanja na svojem področju zaradi
šolskih obveznosti ne morejo udeležiti, lahko tekmovanje po
predhodnem dogovoru med koordinatorjem in organizatorjem opravijo na drugem področju.
Število udeležencev

Na področno tekmovanje (16 področij) se praviloma uvrsti
po 24 najboljših v teku na 60 m in 300 m, po 20 najboljših v
teku na 600 m, 1000 m, v skoku v daljino, skoku v višino, suvanju krogle, metu vorteksa in po 16 najboljših štafet 4x100 m.
V finale se uvrsti: po 24 najboljših v teku na 60 m in
300 m, po 20 najboljših v teku na 600 m, 1000 m, v skoku
v daljino, skoku v višino, suvanju krogle, metu vorteksa in
po 16 najboljših štafet 4x100 m.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Razpisna določila tekmovanj

Na vseh stopnjah tekmovanj lahko mlajši učenci in učenke, letnik 2001 do 2003, nastopijo le v eni (1) disciplini; starejši učenci in učenke, letnik 1999 in 2000, pa v eni (1) disciplini
in štafeti.
Učenci in učenke, letnik 2001 do 2003, ne smejo nastopati
v starejši kategoriji (izjema je štafeta 4x100 m).
V štafeti 4x100 m nastopi šola s tekmovalci oziroma
tekmovalkami, rojenimi med leti 1999 do 2003. Tekmovalci
oziroma tekmovalke predajo štafetno palico v označenem
30-metrskem prostoru.
Na vseh stopnjah tekmovanj je treba izvesti finale v teku
na 60 m. V finale teka na 60 m se uvrstijo najboljši po časih
iz kvalifikacij.
V skoku v daljino se skače iz »cone odriva«, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega odrivno desko ter po 30 cm
širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus.
V kolikor se tekmovalec odrine pred začetkom cone odriva,
to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte
cone odriva. Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z
apnom ali mivko.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti cono odriva bližje jami zaradi varnosti.
Na področnih in finalnem tekmovanju imajo v skoku v
daljino in v suvanju krogle učenci in učenke po tri (3) poskuse. Najboljših osem (8) učencev oziroma učenk ima še
dodatne tri poskuse.
V metu vorteksa imajo učenci in učenke najprej poskusni
met in nato tri (3) zaporedne mete, od katerih se upošteva
najdaljši.
Začetna višina v skoku v višino in dvigovanje letvice:

• St. učenci: 130 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
• St. učenke: 110 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
• Ml. učenci: 110 cm, po 5 cm do 140 cm,
naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
• Ml. učenke: 100 cm, po 5 cm do 135 cm,
naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Sodniška služba

Na vseh ravneh tekmovanja sodijo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov v kraju tekmovanja.
Poročanje

Izvajalec področnega tekmovanja mora posredovati poročilo koordinatorju takoj po končanem tekmovanju.
Posebno določilo

Na finalnem posamičnem atletskem tekmovanju bodo
nastopili posamezniki Zveze za šport invalidov Slovenije.

Šolski ekipni kros
Izvajalec

Znan bo do konca januarja 2014.

Datum

Četrtek, 24. april 2014, ob 10.30.

Prijave

Rok za prijavo je ponedeljek, 21. april 2014, do 12.00.
Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne
aplikacije).
Šola lahko za vsako kategorijo (letnik) prijavi neomejeno
število tekmovalcev, za ekipno razvrstitev pa se upoštevata
uvrstitvi dveh (2) najuspešnejših tekačev ali tekačic. Prijave
posameznikov se bodo izjemoma upoštevale.

Urnik tekmovanja, kategorije in proge

08.30
– 10.00 Ogled proge
09.00
– 10.30 Prevzem štartnih številk
10.30
– 10.50 Otvoritev tekmovanja
* Predšolski otroci in 1.
10.55 razred devetletke

500 m

11.00 * Učenci, letnik 2006

500 m

11.05 * Učenke, letnik 2006

500 m

11.10 * Učenci, letnik 2005

500 m

11.15 * Učenke, letnik 2005

500 m

11.20 * Učenci, letnik 2004

500 m

11.25 * Učenke, letnik 2004

500 m

11.30 Učenci OŠPP, letnik 1998 in mlajši

1000 m

11.30 Učenke OŠPP, letnik 1998 in mlajše

1000 m

11.35 Kulturni program
11.45 Učenci, letnik 2003

1000 m

11.55 Učenke, letnik 2003

1000 m

12.05 Učenci, letnik 2002

1000 m

12.15 Učenke, letnik 2002

1000 m

12.25 Učenci, letnik 2001

1000 m

12.35 Učenke, letnik 2001

1000 m

12.45 Učenci, letnik 2000

1500 m

12.55 Učenke, letnik 2000

1000 m

13.05 Učenke, letnik 1999

1000 m

13.15 Učenci, letnik 1999

1500 m

13.30 Dijakinje, letnik 1997 in mlajše

1500 m

13.30 Dijakinje, letnik 1994 in mlajše

1500 m

13.40 Dijaki, letnik 1997 in mlajši

2000 m

13.40 Dijaki, letnik 1994 in mlajši

2000 m

14.00 Kulturni program
14.30 Razglasitev ekipnih dosežkov
* Tek je namenjen učencem in učenkam prvega triletja in
je netekmovalnega značaja (dosežkov ne bomo objavljali).
Vsak udeleženec teka bo dobil spominsko darilo.
Opozorilo

Nastop v tekaški športni obutvi – “šprintericah” in nogometni športni obutvi – »kopačkah«, ni dovoljen.
Učenci in učenke OŠ tekmujejo izključno v svoji starostni
kategoriji.
Ekipno točkovanje šol v posameznih kategorijah

Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi negativnega seštevka točk: prvouvrščeni dobi 1 točko,
drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd. Pri OŠ
zmaga šola z najmanjšim seštevkom točk dveh (2) učencev
in učenk (skupna kategorija).
Če imata dve ali več šol enako število točk, odloča o vrstnem redu uvrstitev slabšega - drugouvrščenega tekmovalca
oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne ekipe.
2013/2014
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Vseekipno točkovanje šol

Vseekipnega zmagovalca dobimo s seštevkom ekipnih
končnih vrstnih redov šol v posameznih kategorijah. Prvouvrščena ekipa šole v posamezni kategoriji dobi toliko točk,
kot je uvrščenih ekip, drugouvrščena prejme 1 točko manj,
tretjeuvrščena 2 točki manj, itd... Zmaga šola z največjim
seštevkom točk. Če je seštevek enak, odloča večje število
prvih mest v ekipnem tekmovanju šol. Točkuje se samo šole
s popolnimi kategorijami.
Sodniška služba

Sojenje opravljajo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov v
kraju izvedbe tekmovanja.

Tekmovalne kategorije

Promocijski tek učencev in učenk od 1. do 5. razreda je
netekmovalnega značaja, brez spremstva staršev. Rezultatov
teka ne bomo objavljali.
V tekmovalnih kategorijah je tekmovanje posamično in
ekipno. Ekipo sestavlja 12 tekačev, po en najbolje uvrščeni
učenec in učenka v vsaki kategoriji (skupaj 8) in 4 preostali
najbolje uvrščeni tekmovalci iz posamezne šole (ne glede
na kategorijo in spol; lahko celo več iz iste kategorije). Za
točkovanje velja sistem negativnih točk. V ekipni razvrstitvi
bodo upoštevane le šole s popolnimi ekipami.
Urnik tekmovanja, kategorije in dolžina proge

Gorski tek

Datum in kraj

tekmovanja uporabniško ime in geslo.

Organizatorji
Zavod za šport RS Planica, Osnovna
šola Smlednik, Turistično društvo
Smlednik in Združenje za gorske
teke Atletske zveze Slovenije.
Informacije: Osnovna šola Smlednik,
Stanka Grah, Smlednik 73, 1216 Smlednik,
tel.: 01 362 70 40, 040 232 187,
e-pošta: stanka.grah@guest.arnes.si.

Sobota, 28. september 2013, ob 10.00 v Smledniku. Proga
poteka po gozdnih poteh Smledniškega hriba, s startom in
ciljem pri ruševinah starega gradu.

10.00 Prevzem štartnih številk
Promocijski tek
12.30 Učenci in učenke OPP

600 m

12.50 Učenci, 1. in 2. razred

600 m

13.00 Učenke, 1. in 2. razred

600 m

13.10 Učenci, 3. do 5. razred

1600 m

13.25 Učenke, 3. do 5. razred

1600 m

Osnovnošolski tek
13.45 Učenci, letnik 2002

2000 m

14.00 Učenke, letnik 2002

2000 m

Rok za prijavo je četrtek, 26. september 2013. Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata
skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije).

14.15 Učenci, letnik 2001

2000 m

14.30 Učenke, letnik 2001

2000 m

14.45 Učenci, letnik 2000

2000 m

• Učenke in učenci, letnik 1999 in 2000, dolžina proge 1600 m (65 m višinske razlike).
• Učenke in učenci, letnik 2001 in 2002, dolžina proge 1600 m (65 m višinske razlike).
Tekmovanje je posamično in ekipno. Za ekipo štejejo
rezultati dveh najbolje uvrščenih učencev in učenk v obeh
kategorijah.

15.00 Učenke, letnik 2000

2000 m

15.15 Učenci, letnik 1999

2000 m

15.30 Učenke, letnik 1999

2000 m

Prijava

Kategorije in dolžina prog v tekmovalnem delu

Kategorije in dolžina prog v netekmovalnem delu

Učenke in učenci, letnik 2003 in mlajši, dolžina proge
1300 m (30 m višinske razlike).
Sodniška služba

Sojenje opravljajo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov
Ljubljana.

16.00 Dijakinje, letnik 1997 in mlajše

4100 m

16.00 Dijakinje, letnik 1994 do 1996

4100 m

16.00 Dijaki, letnik 1997 in mlajši

4100 m

16.00 Dijaki, letnik 1994 do 1996

4100 m

Zdravstveno varstvo

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob trasi in na
cilju maratona bo dežurala zdravniška služba.

(18. Ljubljanski maraton)
Organizatorji
Mestna občina Ljubljana,
Zavod za šport RS Planica in Atletska zveza Slovenije
Izvajalec

Timing Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, tel.: 01/2348-000,
e-pošta: info@timingljubljana.si.
Datum in kraj tekmovanja

Sobota, 26. oktober 2013, ob 12.30 uri v Ljubljani.

Prijave

Zadnji dan prijav je torek, 15. oktober 2013.
Prijava ekipe na tekmovanje poteka preko spletne aplikacije Timing Ljubljana – www.timingljubljana.si.
Za vstop v aplikacijo je potrebno pridobiti pri izvajalcu
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Trasa proge

Promocijski tek osnovnih šol se bo pričel na Slovenski
cesti in končal na Kongresnem trgu. Trasa bo potekala po
ulicah in cestah središča mesta.
Tek osnovnih šol se bo pričel na Slovenski cesti in končal
na Kongresnem trgu. Trasa bo potekala po ulicah in cestah
središča mesta.
Nagrade

V promocijskem teku bodo vsi udeleženci prejeli spominsko medaljo.
V tekmovalnih katagorijah prvi(e) tri(je) tekmovalci(ke) prejmejo medalje in praktične nagrade, prve tri uvrščene ekipe pa pokale.
Vsi uvrščeni(e) tekmovalci(ke) bodo prejeli(e) spominsko medaljo.
Podelitev priznanj in nagrad bo ob 15.45 uri na Kongresnem trgu.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Splošna določila

Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS, pravilih tega
razpisa in pravilih Mednarodne atletske federacije (IAAF).
Informacijska služba, ki bo dajala vsa navodila v zvezi s tekmovanjem bo poslovala na Timingu Ljubljana, Staničeva 41,
1000 Ljubljana, tel.: 01 234 80 00 do 15.10.2013. Uradni rezultati bodo objavljeni v reviji Šport mladih ter na spletnih straneh www.sportmladih.net in www.vw-ljubljanskimaraton.si.
Rezultatov promocijskega teka ne bomo objavljali. Pritožna
komisija bo poslovala, na dan tekmovanja, na Kongresnem
trgu v prostorih sekretariata. Pritožna komisija sprejema
pisne pritožbe s predloženo kavcijo v višini 20 EUR.

Tek trojk
organizatorja
Mestna občina Ljubljana, Timing Ljubljana
in Zavod za šport RS Planica.
Informacije: Timing Ljubljana, društvo za izvedbo
športnih programov, OO 58. Pohoda Ljubljana 2014,
Staničeva 41, tel.: 01 234 80 00, faks: 01 234 80 05
in na spletni strani www.pohod.si.
Kraj

Ljubljana, center mesta.

Datum

Sobota, 10. maj 2014, z začetkom ob 9.45.

Izvajalec

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov.

Prijave

Prijave bomo zbirali do 30. aprila 2014 na spletni strani:
http://www.pohod.si.
OSNOVNE ŠOLE - 3000 metrov

Tekmovalne kategorije
• M1 - učenci, rojeni l. 1999 in mlajši.
• Z1 - učenke, rojene l. 1999 in mlajše.
Urnik štartov
• M1 - učenci, rojeni l. 1999 in ml. - 9.50.
• Z1 - učenke, rojene l. 1999 in ml. - 9.50.
Pravica nastopa

Pravico nastopa na teku trojk za osnovne šole imajo vsi
tekmovalci, tekmovalke, ki so učenci/učenke osnovnih šol
in so redno vpisani.

Prijave

Šola lahko prijavi za teke trojk neomejeno število ekip v
kategoriji. Prijava mora vsebovati:
• naziv in kraj šole,
• naslov šole,
• priimke in imena tekmovalcev ekipe,
• letnice rojstev s šifro kategorije.
Prevozi na štart

Prevoz tekmovalcev za tek trojk na razdaljo 3 km do Gostilne Livada bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8.45 s
postajališča Konzorcij (Mladinska knjiga) na Slovenski cesti.
Splošna določila

• Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS,
po pravilih tega razpisa in po pravilih Mednarodne atletske federacije (IAAF).
• Stroške udeležbe krijejo šole, ki ekipe prijavljajo, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
• Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek,
8.5.2014, od 13. do 16. ure na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana; v soboto, 10.5.2014,
pa med 7.00 in 8.30 na Kongresnem trgu.
• Garderobe bodo na razpolago med
7.00 in 13.00 v kopališču Tivoli.
• Tekmovalci in tekmovalke bodo na štartu oddali trenirke v košare, ki bodo pripeljane v garderobni šotor na Kongresnem trgu. Za trenirke, oddane na štartu, organizator ne jamči.
• Štartno mesto je pri Gostilni Livada, Hladnikova 15, cilj pa na Kongresnem trgu.
• Razglasitev in podelitev medalj prvim trem uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na
Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci prejmejo za
udeležbo spominsko majico 58. Pohoda 2014.
• Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli
v cilju, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po
tekmovanju na spletni strani http://www.pohod.si.
Pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 € sprejema pritožna
komisija, ki bo na dan tekmovanja delovala med 10.30 in
13.00 na Kongresnem trgu.
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Košarka
Košarkarski superšolar
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Košarkarska zveza Slovenije.
Informacije: Grega Brezovec,
Košarkarska zveza Slovenije,
Leskovškova ulica 12, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 520 10 14, 041 758 510,
faks: 01 520 10 22,
e-pošta: grega.brezovec@kzs.si, kzs@kzs.si.

Košarka za učence in učenke,
letnik 1999 in mlajše
Datumi

Šolska tekmovanja: od oktobra 2013 do aprila 2014.
Občinska tekmovanja: do novembra 2013.
Področna tekmovanja: do 20. decembra 2013.
Prvi krog državnega tekmovanja – četrtfinalni turnirji
divizij: do 24. januarja 2014.
Drugi krog državnega tekmovanja – polfinalni turnirji
divizij: do 14. februarja 2014.
Tretji krog državnega tekmovanja – finalna turnirja divizij: do 7. marca 2014.
Četrti krog državnega tekmovanja – finale: do 4. aprila 2014.
Tekmovalne stopnje

Šolska tekmovanja so osnovna in jih pripravijo športni
pedagogi. Priporočamo, da se športni pedagogi povežejo s
košarkarskimi klubi, in da tekmovanja potekajo po ligaškem
ali večkratnem turnirskem sistemu. Tekmovanja so organizirana med šolskim letom.
Občinsko tekmovanje pripravijo šola in športni pedagogi v sodelovanju s košarkarskim klubom ali drugim
lokalnim organizatorjem (športno zvezo, agencijo ali zavodom za šport) ter podatke nujno sporočijo Košarkarski
zvezi Slovenije in področnim poverjenikom. Priporočamo,
da tekmovanja potekajo po ligaškem tekmovalnem sistemu
ali po večkratnem turnirskem sistemu.
Področna tekmovanja potekajo na šestnajstih področjih in jih izpeljejo izvajalci, ki so imenovani za posamezna
področja na začetku razpisa, v sodelovanju s košarkarskimi
klubi. Glede na število osnovnih šol na posameznih področjih, se v nadaljnje tekmovanje uvrstijo ena, dve, tri ali štiri
ekipe (glej razdelitev pri posameznih področjih). Tekmovanje poteka po ligaškem tekmovalnem sistemu ali po večkratnem turnirskem sistemu. Izvajalci občinskih in področnih
tekmovanj pošljejo koordinatorju poročilo preko spletne
aplikacije ŠŠT v 24 urah po končanem tekmovanju.
SISTEM TEKMOVANJA - UČENCI

Sestava divizij in regij po PC (področni center) in število ekip, ki s področja napredujejo v nadaljnje tekmovanje
Divizija – vzhod
• vzhod 1: PC Pomurje (2), PC Podravje (2),
PC Maribor (3), PC Koroška (1), PC Velenje (1).
• vzhod 2: P
 C Grosuplje (2), PC Zasavje (2),
PC Celje (3), PC Domžale (2)
Divizija – zahod
• zahod 1: P
 C Dolenjska (3), PC Posavje (2),
PC Obala (2), PC Goriška (2)
• zahod 2: P
 C Ljubljana (4), PC Notranjska (2),
PC Gorenjska (3)
stran
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***Glede na število sodelujočih ekip na področnem nivoju in prijav ekip na državni nivo, so možne spremembe
pri številu ekip, ki napredujejo iz posameznega PC. Tako ob
premajhnem številu prijavljenih ekip na državnem nivoju
KZS lahko podeli »wild card« naslednji ekipi (ne glede na
PC), ki zasede prosto mesto.***
Šola, ki si je pridobila pravico nastopa na državnem tekmovanju, mora prijaviti ekipo preko spletne aplikacije skladno s skupnimi pravili šolskih športnih tekmovanj – točka
6 PRIJAVA.
Prvi krog državnega tekmovanja - četrtfinalni turnirji
divizij (sodeluje 36 ekip)

Iz področnih tekmovanj se na državno tekmovanje uvrsti
36 ekip, in sicer po zgoraj razloženem ključu (iz posameznega
področnega centra napreduje določeno število predstavnikov; skupno 9 ekip na posamezno regijo – 18 na divizijo).
Četrtfinalni turnirji (v oklepaju uvrstitev na področnem nivoju)

vzhod 1
• Skupina 1: Maribor (prvi), Podravje (drugi),
Pomurje (drugi).
• Skupina 2: Koroška (prvi), Maribor (drugi),
Podravje (prvi).
• Skupina 3: Velenje (prvi), Pomurje (prvi),
Maribor (tretji).
vzhod 2
• Skupina 4: Grosuplje (prvi), Domžale (drugi),
Celje (drugi).
• Skupina 5: Celje (prvi), Zasavje (drugi),
Grosuplje (drugi).
• Skupina 6: Domžale (prvi), Zasavje (prvi), Celje (tretji).
zahod 1
• Skupina 7: Dolenjska (prvi), Goriška (drugi),
Posavje (drugi).
• Skupina 8: Obala (prvi), Posavje (prvi),
Dolenjska (tretji).
• Skupina 9: Goriška (prvi), Obala (drugi),
Dolenjska (drugi).
zahod 2
• Skupina 10: Ljubljana (prvi), Gorenjska (drugi),
Ljubljana (četrti).
• Skupina 11: Gorenjska (prvi), Notranjska (drugi),
Ljubljana (tretji).
• Skupina 12: Notranjska (prvi), Ljubljana (drugi),
Gorenjska (tretji).
Udeleženci v prvem krogu državnega tekmovanja igrajo
tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju
odigrajo tri tekme), v drugi krog se uvrstita dve prvouvrščni
ekipi iz vsake skupine.
Drugi krog državnega tekmovanja – polfinalni turnirji
divizij (sodeluje 24 ekip)

Iz četrtfinalnih turnirjev v polfinalne turnirje napreduje 24 ekip (po dve prvouvrščeni iz vsake skupine). Sestavo
skupin polfinalnih turnirjev dobimo z žrebom, ki se opravi v
prostorih Košarkarske zveze Slovenije (ekipi, ki sta bili v isti
skupini četrtfinalnih turnirjev, se ne moreta pomeriti med seboj). Vodstvo tekmovanja lahko postavi nosilce glede na izide
četrtfinalnih turnirjev oziroma preteklo sezono tekmovanja.
vzhod 1
zahod 1
• Skupina A: tri ekipe
• Skupina E: tri ekipe
• Skupina B: tri ekipe
• Skupina F: tri ekipe
vzhod 2
zahod 2
• Skupina C: tri ekipe
• Skupina G: tri ekipe
• Skupina D: tri ekipe
• Skupina H: tri ekipe

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Udeleženci v drugem krogu državnega tekmovanja igrajo
tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju
odigrajo tri tekme), v tretji krog se uvrsti prvourvščena ekipa
iz vsake skupine.
Tretji krog državnega tekmovanja – Finalna turnirja
divizij (sodeluje 8 ekip)

Iz polfinalnih turnirjev na finalna turnirja divizij napreduje 8 ekip. Po štiri ekipe iz vsake divizije oziroma po dve iz
vsake regije. Tako dobimo štiri ekipe na Vzhodu in štiri ekipe
na Zahodu, ki se na turnirju med seboj pomerijo za uvrstitev
na finalni turnir. Polfinalna para na finalnem turnirju divizij
dobimo z žrebom, ki se opravi v prostorih Košarkarske zveze
Slovenije - križata se Vzhod 1 in Vzhod 2 oziroma Zahod 1
in Zahod 2. V popoldanskih finalnih tekmah se pomerita
zmagovalec prve in poraženec druge ter poraženec prve
in zmagovalec druge tekme (švicarski sistem). Na finalni
turnir za naslov državnega prvaka se uvrstita zmagovalca
popoldanskih finalnih tekem posameznega finalnega turnirja divizij.
Finale vzhodne divizije

•
•
•
•

Polfinale 1 – ekipa Vzhod 1 : ekipa Vzhod 2.
Polfinale 2 – ekipa Vzhod 1 : ekipa Vzhod 2.
Finale 1 – zmagovalec polfinala 1 : poraženec polfinala 2.
Finale 2 – poraženec polfinala 1 : zmagovalec polfinala 2.

•
•
•
•

Polfinale 1 – ekipa Zahod 1 : ekipa Zahod 2.
Polfinale 2 – ekipa Zahod 1 : ekipa Zahod 2.
Finale 1 – zmagovalec polfinala 1 : poraženec polfinala 2.
Finale 2 – poraženec polfinala 1 : zmagovalec polfinala 2.

Finale zahodne divizije

Četrti krog državnega tekmovanja - finalni turnir za
naslov državnega prvaka (sodelujejo 4 ekipe)

Na finalnem turnirju sodelujejo štiri najboljše ekipe sezone.
Polfinalna para dobimo z žrebom, križata se diviziji Vzhod in
Zahod. Zmagovalec turnirja postane državni prvak košarkarskega tekmovanja Košarkarski Superšolar za starejše učence.

FINALNI TURNIR

•
•
•
•

Polfinale 1 - ekipa iz VZHODA : ekipa iz ZAHODA
Polfinale 2 - ekipa iz VZHODA : ekipa iz ZAHODA
Za 3. mesto - poraženi ekipi iz polfinala
Za 1. mesto - zmagovalni ekipi iz polfinala
Za izpeljavo državne ravni tekmovanja (1., 2., 3. in
4. krog) bo izvajalec izbran na podlagi razpisa (obrazec
6). Za izpeljavo lahko kandidirajo šole, ki zagotavljajo
kakovostno izpeljavo prireditve in imajo najboljše
materialne možnosti. Kandidati posredujejo ponudbo
najkasneje 7 dni pred naslednjo stopnjo tekmovanja.

Sistem tekmovanja – učenke
Število ekip, ki s področja napredujejo v nadaljnje tekmovanje
Regija VZHOD

 C Pomurje (2), PC Maribor (3), PC Celje (3)
P
združena PC Koroška in PC Velenje (1)

Regija CENTER

z družena PC Gorenjska in PC Domžale (3),
PC Ljubljana (2), PC Podravje (2),
združena PC Grosuplje in PC Zasavje (2).

Regija ZAHOD

 C Dolenjska (3), PC Posavje (2), PC Notranjska (2),
P
združena PC Obala in PC Goriška (2).
***Glede na število sodelujočih ekip na področnem nivoju in prijav ekip na državni nivo, so možne spremembe
pri številu ekip, ki napredujejo iz posameznega PC. Tako ob
premajhnem številu prijavljenih ekip na državnem nivoju
KZS lahko podeli »wild card« naslednji ekipi (ne glede na
PC), ki zasede prosto mesto.***
Šola, ki si je pridobila pravico nastopa na državnem tekmovanju, mora prijaviti ekipo preko spletne aplikacije skladno s skupnimi pravili šolskih športnih tekmovanj – točka
6 PRIJAVA.
Prvi krog državnega tekmovanja - četrtfinalni turnirji

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
(sodeluje 27 ekip)

Iz področnih tekmovanj se na državno tekmovanje uvrsti
27 ekip, in sicer po zgoraj razloženem ključu (iz posameznega
področnega centra napreduje določeno število predstavnikov).
Četrtfinalni turnirji (v oklepaju uvrstitev na področnem nivoju)

vzhod
• Skupina 1: Maribor (tretji), Pomurje (prvi), Celje (drugi).
• Skupina 2: Celje (prvi), Maribor (drugi), Pomurje (drugi).
• Skupina 3: Koroška (prvi), Celje (tretji), Maribor (prvi).
center
• Skupina 4: G
 orenjska in Domžale (prvi), Grosuplje
in Zasavje (drugi), Podravje (drugi).
• Skupina 5: L
 jubljana (prvi), Gorenjska in Domžale (drugi), Podravje (prvi).
• Skupina 6: G
 rosuplje in Zasavje (prvi), Ljubljana
(drugi), Gorenjska in Domžale (tretji).
zahod
• Skupina 7: D
 olenjska (prvi), Notranjska (drugi), Posavje (drugi).
• Skupina 8: N
 otranjska (prvi), Dolenjska (drugi),
Obala (drugi).
• Skupina 9: O
 bala (prvi), Posavje (prvi), Dolenjska (tretji).
Udeleženci v prvem krogu državnega tekmovanja igrajo
tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju odigrajo tri tekme), v drugi krog se uvrsti prvouvrščena
ekipa iz vsake skupine.
Drugi krog državnega tekmovanja – polfinalni turnirji
divizij (sodeluje 9 ekip)

• SKUPINA A (VZHOD): prvouvrščeni skupina 1,
prvouvrščeni skupina 2, prvouvrščeni skupina 3.
• SKUPINA B (CENTER): prvouvrščeni skupina 4,
prvouvrščeni skupina 5, prvouvrščeni skupina 6.
• SKUPINA C (ZAHOD): prvouvrščeni skupina 7,
prvouvrščeni skupina 8, prvouvrščeni skupina 9.
Udeleženci v drugem krogu državnega tekmovanja igrajo
tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju
odigrajo tri tekme), na finalni turnir se uvrsti prvouvrščena
ekipa iz vsake skupine.
Tretji krog državnega tekmovanja – Finalni turnir za
naslov državnih prvakinj (sodelujejo 3 ekipe)

Na finalnem turnirju sodelujejo prvouvrščene ekipe posameznih polfinalnih turnirjev državnega tekmovanja. Udeleženci igrajo tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi
(na turnirju odigrajo tri tekme). Gostiteljica turnirja igra
prvo in tretjo tekmo. Zmagovalka turnirja postane državna
prvakinja košarkarskega tekmovanja Košarkarski Superšolar
za starejše učenke.
Pravila
V kategoriji učenk se v skladu s pravili igre igra z manjšo žogo (žoga št. 6); za izvedbo tekmovanja mora izvajalec
priskrbeti puščico za izmenično posest žoge.
Tekme igrajo po pravilih FIBA.
V enem dnevu lahko ekipa odigra največ dve tekmi, med
katerima mora biti dve uri odmora, razen če se vodje ekip
ne dogovorijo drugače.
Uporaba conske obrambe ni dovoljena.
Igralni čas je 3 x 10 minut čiste košarkarske igre z dvominutnim odmorom med prvo in drugo tretjino in petminutnim odmorom med drugo in tretjo tretjino. Podaljšek traja
pet minut čiste košarkarske igre. V zadnjih dveh minutah
tretje tretjine in ob podaljšku se ura za merjenje časa ustavlja
tudi ob doseženem košu iz igre.
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V vsakem delu tekme in podaljških lahko ekipa uveljavlja
po eno minuto odmora, razen v tretji tretjini, ko lahko ekipa
uveljavi dve minuti odmora. Ekipi zamenjata strani igrišča
po drugi tretjini.
Ekipa šteje 12 igralcev (igralk), lahko pa nastopi, če je
navzočih najmanj 10 igralcev (igralk).
V prvi tretjini nastopa ekipa A (pet ali šest igralcev), v
drugi tretjini ekipa B (pet ali šest igralcev, ki niso nastopili v
prvi tretjini), v tretji tretjini pa mešana ekipa. Trener označi
ekipi A in B 10 minut pred pričetkom tekme.
Če eden ali več igralcev že v prvi ali drugi tretjini ne more
nadaljevati igre (pet osebnih napak, poškodba, izključitev),
lahko igrajo le še preostali igralci, ki so bili prijavljeni na
nastop v tej tretjini.
*** Izjema so šole, v katere je v tekočem šolskem letu
vpisanih manj kot 150 učencev. V takem primeru šolska ekipa na tekmah, v 1. in 2. fazi državnega tekmovanja, lahko
sodeluje tudi z najmanj osmimi igralci (prva tretjina 4 igralci
A in igralec B, druga tretjina 4 igralci B in igralec A; igralca, ki
sta igrala prvo in drugo tretjino, v tretji ne smeta igrati).***
Izpolnjeni »bonus« štirih osebnih napak se računa za
vsako tretjino posebej.
V kategoriji starejših učencev in učenk NI dovoljen nastop
mešanih ekip.

Košarka za učence in učenke,
letnik 2001 in mlajše
Datumi

Šolska tekmovanja: od oktobra 2013 do maja 2014.
Občinska tekmovanja: od decembra 2013 do februarja 2014.
Področna tekmovanja: do 7. marca 2014.
Prvi krog državnega tekmovanja
– četrtfinalni turnirji divizij: do 4. aprila 2014.
Drugi krog državnega tekmovanja
– polfinalni turnirji divizij: do 25. aprila 2014.
Tretji krog državnega tekmovanja
– finalna turnirja divizij: do 16.maja 2014.
Četrti krog državnega tekmovanja
– finale: do 30. maja 2014.

Tekmovalne stopnje

Šolska tekmovanja so osnovna in jih pripravijo športni
pedagogi. Priporočamo, da se športni pedagogi povežejo s
košarkarskimi klubi, in da tekmovanja potekajo po ligaškem
ali večkratnem turnirskem sistemu. Tekmovanja so organizirana med šolskim letom.
Občinsko tekmovanje pripravijo šola in športni pedagogi v sodelovanju s košarkarskim klubom ali drugim
lokalnim organizatorjem (športno zvezo, agencijo ali zavodom za šport) ter podatke nujno sporočijo Košarkarski
zvezi Slovenije in področnim poverjenikom. Priporočamo,
da tekmovanja potekajo po ligaškem tekmovalnem sistemu
ali po večkratnem turnirskem sistemu.
Področna tekmovanja potekajo na šestnajstih področjih in jih izpeljejo izvajalci, ki so imenovani za posamezna
področja na začetku razpisa, v sodelovanju s košarkarskimi
klubi. Glede na število osnovnih šol na posameznih področjih, se v nadaljnje tekmovanje uvrstijo ena, dve, tri ali štiri
ekipe (glej razdelitev pri posameznih področjih). Tekmovanje poteka po ligaškem tekmovalnem sistemu ali po večkratnem turnirskem sistemu. Izvajalci občinskih in področnih
tekmovanj pošljejo koordinatorju poročilo preko spletne
aplikacije ŠŠT v 24 urah po končanem tekmovanju.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
SISTEM TEKMOVANJA - UČENCI
Sestava divizij in regij po PC (področni center) in število
ekip, ki s področja napredujejo v nadaljnje tekmovanje

Divizija - VZHOD
• VZHOD 1: PC Pomurje (2), PC Podravje, PC Maribor (3), PC Koroška (1), PC Velenje (1).
• VZHOD 2: PC Grosuplje (2), PC Zasavje (2), PC Celje (3), PC Domžale (2).
Divizija - ZAHOD
• ZAHOD 1: PC Dolenjska (3), PC Posavje (2), PC Obala (2), PC Goriška (2).
• ZAHOD 2: PC Ljubljana (4), PC Notranjska (2), PC Gorenjska (3).
***Glede na število sodelujočih ekip na področnem nivoju in prijav ekip na državni nivo, so možne spremembe
pri številu ekip, ki napredujejo iz posameznega PC. Tako ob
premajhnem številu prijavljenih ekip na državnem nivoju
KZS lahko podeli »wild card« naslednji ekipi (ne glede na
PC), ki zasede prosto mesto.***
Šola, ki si je pridobila pravico nastopa na državnem tekmovanju, mora prijaviti ekipo preko spletne aplikacije skladno s skupnimi pravili šolskih športnih tekmovanj – točka
6 PRIJAVA.
Prvi krog državnega tekmovanja - četrtfinalni turnirji
divizij (sodeluje 36 ekip)

Iz področnih tekmovanj se na državno tekmovanje uvrsti
36 ekip, in sicer po zgoraj razloženem ključu (iz posameznega
področnega centra napreduje določeno število predstavnikov; skupno 9 ekip na posamezno regijo – 18 na divizijo).
Četrtfinalni turnirji (v oklepaju uvrstitev na področnem nivoju)

vzhod 1
• Skupina 1: Maribor (prvi), Podravje (drugi),
Pomurje (drugi).
• Skupina 2: K
 oroška (prvi), Maribor (drugi),
Podravje (prvi).
• Skupina 3: V
 elenje (prvi), Pomurje (prvi),
Maribor (tretji).
vzhod 2
• Skupina 4: Grosuplje (prvi), Domžale (drugi),
Celje (drugi).
• Skupina 5: C
 elje (prvi), Zasavje (drugi),
Grosuplje (drugi).
• Skupina 6: Domžale

(prvi), Zasavje (prvi), Celje (tretji).
zahod 1
• Skupina 7: D
 olenjska (prvi), Goriška (drugi),
Posavje (drugi).
• Skupina 8: O
 bala (prvi), Posavje (prvi),
Dolenjska (tretji).
• Skupina 9: G
 oriška (prvi), Obala (drugi),
Dolenjska (drugi).
zahod 2:
• Skupina 10: L
 jubljana (prvi), Gorenjska (drugi),
Ljubljana (četrti).
• Skupina 11: G
 orenjska (prvi), Notranjska (drugi),
Ljubljana (tretji).
• Skupina 12: N
 otranjska (prvi), Ljubljana (drugi),
Gorenjska (tretji).
Udeleženci v prvem krogu državnega tekmovanja igrajo
tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju
odigrajo tri tekme), v drugi krog se uvrstita dve prvouvrščni
ekipi iz vsake skupine.
Drugi krog – polfinalni turnirji divizij (sodeluje 24 ekip)

Iz četrtfinalnih turnirjev v polfinalne turnirje napredu-

je 24 ekip (po dve prvouvrščeni iz vsake skupine). Sestavo
skupin polfinalnih turnirjev dobimo z žrebom, ki se opravi
v prostorih Košarkarske zveze Slovenije (ekipi, ki sta bili v
isti skupini četrtfinalnih turnirjev, se ne moreta pomeriti
med seboj). Vodstvo tekmovanja lahko postavi nosilce glede na izide četrtfinalnih turnirjev oziroma lansko sezono
tekmovanja.
vzhod 1
zahod 1
• Skupina A: tri ekipe
• Skupina E: tri ekipe
• Skupina B: tri ekipe
• Skupina F: tri ekipe
vzhod 2
zahod 2
• Skupina C: tri ekipe
• Skupina G: tri ekipe
• Skupina D: tri ekipe
• Skupina H: tri ekipe
Udeleženci v drugem krogu državnega tekmovanja igrajo
tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju odigrajo tri tekme), v tretji krog se uvrsti prvourvščena
ekipa iz vsake skupine.
Tretji krog državnega tekmovanja – Finalna turnirja
divizij (sodeluje 8 ekip)

Iz polfinalnih turnirjev na finalna turnirja divizij napreduje 8 ekip. Po štiri ekipe iz vsake divizije oziroma po dve iz
vsake regije. Tako dobimo štiri ekipe na Vzhodu in štiri ekipe
na Zahodu, ki se na turnirju med seboj pomerijo za uvrstitev
na finalni turnir. Polfinalna para na finalnem turnirju divizij
dobimo z žrebom, ki se opravi v prostorih Košarkarske zveze
Slovenije - križata se Vzhod 1 in Vzhod 2 oziroma Zahod 1
in Zahod 2. V popoldanskih finalnih tekmah se pomerita
zmagovalec prve in poraženec druge ter poraženec prve
in zmagovalec druge tekme (švicarski sistem). Na finalni
turnir za naslov državnega prvaka se uvrstita zmagovalca
popoldanskih finalnih tekem posameznega finalnega turnirja divizij.
Finale vzhodne divizije
• Polfinale 1 – ekipa Vzhod 1 : ekipa Vzhod 2.
• Polfinale 2 – ekipa Vzhod 1 : ekipa Vzhod 2.
• Finale 1 – zmagovalec polfinala 1 : poraženec polfinala 2.
• Finale 2 – poraženec polfinala 1 : zmagovalec polfinala 2.
Finale zahodne divizije
• Polfinale 1 – ekipa Zahod 1 : ekipa Zahod 2.
• Polfinale 2 – ekipa Zahod 1 : ekipa Zahod 2.
• Finale 1 – zmagovalec polfinala 1 : poraženec polfinala 2.
• Finale 2 – poraženec polfinala 1 : zmagovalec polfinala 2.
Četrti Krog državnega tekmovanja – finalni turnir za
naslov državnega prvaka (sodelujejo 4 ekipe)

Na finalnem turnirju sodelujejo štiri najboljše ekipe sezone. Polfinalna para dobimo z žrebom, križata se diviziji
vzhod in zahod. Zmagovalec turnirja postane državni prvak košarkarskega tekmovanja Košarkarski Superšolar za
mlajše učence.
FINALNI TURNIR

•
•
•
•

Polfinale 1 - ekipa iz VZHODA : ekipa iz ZAHODA
Polfinale 2 - ekipa iz VZHODA : ekipa iz ZAHODA
Za 3. mesto - poraženi ekipi iz polfinala
Za 1. mesto - zmagovalni ekipi iz polfinala
Za izpeljavo državne ravni tekmovanja (1., 2., 3. in 4.
krog) bo izvajalec izbran na podlagi razpisa (obrazec 6). Za
izpeljavo lahko kandidirajo šole, ki zagotavljajo kakovostno
izpeljavo prireditve in imajo najboljše materialne možnosti.
Kandidati posredujejo ponudbo najkasneje 7 dni pred naslednjo stopnjo tekmovanja.
2013/2014
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve
SISTEM TEKMOVANJA – UČENKE
Število ekip, ki s področja napredujejo v nadaljnje tekmovanje

Regija VZHOD
PC Pomurje (2), PC Maribor (3), PC Celje (3) združena PC
Koroška in PC Velenje (1).
Regija CENTER
združena PC Gorenjska in PC Domžale (3), Ljubljana (2),
Podravje (2), združena PC Grosuplje in PC Zasavje (2).
Regija ZAHOD
PC Dolenjska (3), PC Posavje (2), PC Notranjska (2), združena PC Obala in PC Koper (2).
***Glede na število sodelujočih ekip na področnem nivoju in prijav ekip na državni nivo, so možne spremembe
pri številu ekip, ki napredujejo iz posameznega PC. Tako ob
premajhnem številu prijavljenih ekip na državnem nivoju
KZS lahko podeli »wild card« naslednji ekipi (ne glede na
PC), ki zasede prosto mesto.***
Šola, ki si je pridobila pravico nastopa na državnem tekmovanju, mora prijaviti ekipo preko spletne aplikacije skladno s skupnimi pravili šolskih športnih tekmovanj – točka
6 PRIJAVA.
Prvi krog državnega tekmovanja - četrtfinalni turnirji
(sodeluje 27 ekip)

Iz področnih tekmovanj se na državno tekmovanje uvrsti
27 ekip, in sicer po zgoraj razloženem ključu (iz posameznega
področnega centra napreduje določeno število predstavnikov).
Četrtfinalni turnirji (v oklepaju uvrstitev na
področnem nivoju)
VZHOD
• Skupina 1: M
 aribor (tretji), Pomurje (prvi), Celje (drugi).
• Skupina 2: Celje (prvi), Maribor (drugi), Pomurje (drugi).
• Skupina 3: K
 oroška (prvi), Celje (tretji), Maribor (prvi).

Tretji krog državnega tekmovanja – Finalni turnir za
naslov državnih prvakinj (sodelujejo 3 ekipe)

• Skupina 4: G
 orenjska in Domžale (prvi),
Grosuplje in Zasavje (drugi), Podravje (drugi).
• Skupina 5: L
 jubljana (prvi), Gorenjska in
Domžale (drugi), Podravje (prvi).
• Skupina 6: Grosuplje in Zasavje (prvi), Ljubljana (drugi),
Gorenjska in Domžale (tretji).

Pravila

CENTER

ZAHOD

• Skupina 7: D
 olenjska (prvi), Notranjska (drugi),
Posavje (drugi).
• Skupina 8: N
 otranjska (prvi), Dolenjska (drugi),
Obala (drugi).
• Skupina 9: O
 bala (prvi), Posavje (prvi),
Dolenjska (tretji).
Udeleženci v prvem krogu državnega tekmovanja igrajo
tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju odigrajo tri tekme), v drugi krog se uvrsti prvouvrščena
ekipa iz vsake skupine.
Drugi krog državnega tekmovanja – polfinalni turnirji
divizij (sodeluje 9 ekip)

• SKUPINA A (VZHOD): prvouvrščeni skupina 1,
prvouvrščeni skupina 2, prvouvrščeni skupina 3.
• SKUPINA B (CENTER): prvouvrščeni skupina 4,
prvouvrščeni skupina 5, prvouvrščeni skupina 6.
• SKUPINA C (ZAHOD): prvouvrščeni skupina 7,
prvouvrščeni skupina 8, prvouvrščeni skupina 9.
Udeleženci v drugem krogu državnega tekmovanja igrajo
tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi (na turnirju
odigrajo tri tekme), na finalni turnir se uvrsti prvouvrščena
ekipa iz vsake skupine.
stran
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Na finalnem turnirju sodelujejo prvouvrščene ekipe posameznih polfinalnih turnirjev državnega tekmovanja. Udeleženci igrajo tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi
(na turnirju odigrajo tri tekme). Gostiteljica turnirja igra
prvo in tretjo tekmo. Zmagovalka turnirja postane državna
prvakinja košarkarskega tekmovanja Košarkarski Superšolar
za mlajše učenke.
V kategoriji učenk se v skladu s pravili igre igra z manjšo žogo (žoga št. 6); za izvedbo tekmovanja mora izvajalec
priskrbeti puščico za izmenično posest žoge.
Tekme igrajo po pravilih FIBA.
V enem dnevu lahko ekipa odigra največ dve tekmi, med
katerima mora biti dve uri odmora, razen če se vodje ekip
ne dogovorijo drugače.
Uporaba conske obrambe ni dovoljena.
Uporaba blokad ni dovoljena.
Igralni čas je 3 x 10 minut čiste košarkarske igre z dvominutnim odmorom med prvo in drugo tretjino in petminutnim odmorom med drugo in tretjo tretjino. Podaljšek
traja pet minut čiste košarkarske igre. V zadnjih dveh minutah tretje tretjine in ob podaljšku se ura za merjenje časa
ustavlja tudi ob doseženem košu iz igre.
V vsakem delu tekme in podaljških lahko ekipa uveljavlja
po eno minuto odmora, razen v tretji tretjini, ko lahko ekipa
uveljavi dve minuti odmora. Ekipi zamenjata strani igrišča
po drugi tretjini.
Ekipa šteje 12 igralcev (igralk), lahko pa nastopi, če je
navzočih najmanj 10 igralcev (igralk).
V prvi tretjini nastopa ekipa A (pet ali šest igralcev), v
drugi tretjini ekipa B (pet ali šest igralcev, ki niso nastopili v
prvi tretjini), v tretji tretjini pa mešana ekipa. Trener označi
ekipi A in B 10 minut pred pričetkom tekme.
Če eden ali več igralcev že v prvi ali drugi tretjini ne more

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
nadaljevati igre (pet osebnih napak, poškodba, izključitev),
lahko igrajo le še preostali igralci, ki so bili prijavljeni na
nastop v tej tretjini.
*** Izjema so šole, v katere je v tekočem šolskem letu vpisanih manj kot 150 učencev. V takem primeru šolska ekipa,
na tekmah v 1. in 2. fazi državnega tekmovanja, lahko sodeluje tudi z najmanj osmimi igralci (prva tretjina 4 igralci A
in igralec B, druga tretjina 4 igralci B in igralec A; igralca, ki
sta igrala prvo in drugo tretjino, v tretji ne smeta igrati).***
Izpolnjeni »bonus« sedmih osebnih napak se računa za
vsako tretjino posebej.
V kategoriji mlajših učencev in učenk NI dovoljen nastop
mešanih ekip.

Košarka za učence in učenke,
letnik 2003 in mlajše
Datumi

Šolska tekmovanja: od septembra 2013 do maja 2014.
Občinska tekmovanja: do konca marca 2014.
Področna tekmovanja: do konca maja 2014.

Tekmovalne stopnje

Šolska tekmovanja so osnovna in jih pripravijo športni
pedagogi. Priporočamo, da se športni pedagogi povežejo s
košarkarskimi klubi, in da tekmovanja potekajo po ligaškem
ali večkratnem turnirskem sistemu. Tekmovanja so organizirana med šolskim letom.
Občinsko tekmovanje pripravijo šola in športni pedagogi v sodelovanju s košarkarskim klubom ali drugim
lokalnim organizatorjem (športno zvezo, agencijo ali zavodom za šport) in podatke nujno sporočijo Košarkarski
zvezi Slovenije in področnim poverjenikom. Priporočamo,
da tekmovanja potekajo po ligaškem tekmovalnem sistemu
ali po večkratnem turnirskem sistemu.
Področna tekmovanja potekajo na šestnajstih področjih in jih izpeljejo izvajalci, ki so imenovani za posamezna
področja na začetku razpisa, v sodelovanju s košarkarskimi
klubi. Tekmovanja se končajo na področni ravni. Priporočamo, da tekmovanja potekajo po ligaškem tekmovalnem
sistemu ali po večkratnem turnirskem sistemu. Izvajalci

občinskih in področnih tekmovanj pošljejo koordinatorju
poročilo preko spletne aplikacije ŠŠT v 24 urah po končanem
tekmovanju.
Pravila
Sistem tekmovanja je enak za učence in učenke.
Tekme se igrajo po pravilih FIBA. Za izvedbo tekmovanja
mora izvajalec priskrbeti puščico za izmenično posest žoge.
V enem dnevu lahko ekipa odigra največ dve tekmi, med
katerima mora biti dve uri odmora, razen če se vodje ekip
ne dogovorijo drugače.
Uporaba conske obrambe ni dovoljena.
Uporaba blokad ni dovoljena.
Igralni čas je 3 x 10 minut čiste košarkarske igre z dvominutnim odmorom med prvo in drugo tretjino in petminutnim odmorom med drugo in tretjo tretjino. Podaljšek traja
pet minut čiste košarkarske igre. V zadnjih dveh minutah
tretje tretjine in ob podaljšku se ura za merjenje časa ustavlja
tudi ob doseženem košu iz igre.
V vsakem delu tekme in podaljških lahko ekipa uveljavlja
po eno minuto odmora, razen v tretji tretjini, ko lahko ekipa
uveljavi dve minuti odmora. Ekipi zamenjata strani igrišča
po drugi tretjini.
Ekipa šteje 12 igralcev (igralk), lahko pa nastopi, če je
navzočih najmanj 8 igralcev (igralk). Za posamezno ekipo
nastopajo na igrišču štirje igralci (igralke).
V prvi tretjini nastopa ekipa A (štirje ali več igralcev), v
drugi tretjini ekipa B (štirje ali več igralcev, ki niso nastopili v
prvi tretjini), v tretji tretjini pa mešana ekipa. Trener označi
ekipi A in B 10 minut pred pričetkom tekme.
Če eden ali več igralcev že v prvi ali drugi tretjini ne more
nadaljevati igre (pet osebnih napak, poškodba, izključitev),
lahko igrajo le še preostali igralci, ki so bili prijavljeni na
nastop v tej tretjini.
Tekme se igrajo z žogo za malo košarko manjšega obsega
in teže (žoga št. 5).
Črta prostih metov je začrtana 4 metre od obroča (meter
manj, kot je običajna črta).
Izpolnjeni »bonus« sedmih osebnih napak se računa za
vsako tretjino posebej.
V kategoriji najmlajših učencev in učenk JE dovoljen nastop mešanih ekip.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Nogomet
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Nogometna zveza Slovenije.
Informacije: Nogometna zveza Slovenije,
Rajko Korent, Čerinova 4, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 530 04 00, faks: 01 530 04 10,
e-pošta: rajko.korent@nzs.si.

Za učence, letnik 1999 in mlajše
Datumi

Šolska tekmovanja: do konca oktobra 2013.
Občinska tekmovanja: do konca novembra 2013.
Področna tekmovanja: do 15. januarja 2014.
Četrtfinalna tekmovanja: do 15. februarja 2014.
Polfinalna tekmovanja: do 15. marca 2014.
Finalno tekmovanje: začetek maja 2014.

Prijava

Za vse ravni tekmovanja mora vodja ekipe, ekipo, ki se
je uvrstila v nadaljnje tekmovanje, sam prijaviti preko spletne aplikacije. Dostop do aplikacije je mogoč preko portala
www.sportmladih.net. Izvajalec tekmovanja mora v 24 urah
po končanem tekmovanju organizatorju tekmovanja (imenovan je na začetku razpisa) ali izvajalcu naslednje stopnje
tekmovanja poslati dosežke in naslove šol, ki so se uvrstile
v nadaljnje tekmovanje.
Prijava ekipe, imenovanje izvajalca tekmovanja in obveščanje o tekmovanju za državno raven od vključno četrtfinala dalje potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko
spletne aplikacije).
Tekmovalne stopnje
Šolsko tekmovanje

Končano mora biti do konca oktobra 2013.

Občinsko tekmovanje

Končano mora biti do konca novembra 2013.
Občinska tekmovanja organizirajo športne zveze ali zavodi za šport, lahko pa tudi športni pedagogi v sodelovanju
s predstavniki nogometne organizacije.
Področna tekmovanja

Število ekip, ki se uvrstijo z občinskih na področno tekmovanje, določi odbor za šolska športna tekmovanja, ustanovljen pri področnem centru. Ekipe, ki so si zagotovile
možnost na področnem tekmovanju, se morajo pravočasno
in z vsemi podatki prijaviti prireditelju področnega tekmovanja. Izvajalca področnega tekmovanja izberejo na podlagi
razpisa področnega centra.
Področno tekmovanje poteka v ligah ali turnirjih, lahko
pa je tudi razširjeno občinsko ali mestno tekmovanje.
Število ekip, ki se s področij uvrstijo v četrtfinale: Maribor
(3), Pomurje(3), Ljubljana (3), Celje (3), Koroška (2), Podravje (2), Velenje (2), Dolenjska (2), Gorenjska (2), Obala (2),
Goriška (2), Grosuplje (2), Posavje (1), Domžale (1), Zasavje
(1), Notranjska (1).
Četrtfinalna tekmovanja

•
•
•
•
•

Ekipe so razvrščene v naslednje četrtfinalne skupine:
VZHOD
A SKUPINA: Maribor I., Pomurje II., Koroška I., Celje III.
B SKUPINA: Maribor II., Pomurje I., Koroška II., Celje II.
C SKUPINA: Celje I., Maribor III., Podravje II., Velenje II.
D SKUPINA: Pomurje III., Podravje I., Velenje I., Posavje I.
ZAHOD
E SKUPINA: Ljubljana I., Dolenjska II.,
Gorenjska II., Grosuplje I.
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• F SKUPINA: Ljubljana I., Dolenjska I.,
Gorenjska I., Grosuplje II.
• G SKUPINA: Obala I., Goriška I.,
Notranjska I., Ljubljana III.
• H SKUPINA: Obala II., Goriška II.,
Domžale I., Zasavje I.
Na četrtfinalnih turnirjih igra vsak z vsakim, če odbor za
šolska športna tekmovanja ne odloči drugače.
Na polfinalne turnirje se iz vsake četrtfinalne skupine
uvrstita po dve ekipi.
Polfinalna tekmovanja

V štirih polfinalnih skupinah nastopa šestnajst ekip, ki
so razvrščene v skupine:
VZHOD
• I. SKUPINA: Prvouvrščeni ekipi iz skupin A in B ter
drugouvrščeni ekipi iz skupin C in D.
• II. SKUPINA: Prvouvrščeni ekipi iz skupin C in D ter
drugouvrščeni ekipi iz skupin A in B.
ZAHOD
• III. SKUPINA: Prvouvrščeni ekipi iz skupin E in F ter
drugouvrščeni ekipi iz skupin G in H.
• IV. SKUPINA: Prvouvrščeni ekipi iz skupin G in H ter
drugouvrščeni ekipi iz skupin E in F.
Na polfinalnih turnirjih igrajo po sistemu vsak z vsakim.
Na finalni turnir se uvrstijo samo zmagovalci skupin.
Finalno tekmovanje

V finalu sodelujejo štiri ekipe. Na prizorišču dogajanja
se z žrebom določita polfinalna para. Zmagovalca odigrata
finale, poraženca pa tekmo za tretje in četrto mesto.
Tekmovalna pravila

Igra poteka po pravilih 4 + 1: štirje igralci v polju in vratar. Rezervnih igralcev je šest, v celotni ekipi je enajst nogometašev, ki se skladno s pravili poljubno menjajo v polju.
Ob »leteči menjavi« mora igralec zapustiti igrišče, šele nato
lahko v igro vstopi drug igralec. Menjava se opravi na sredini igrišča, največ tri metre od črte, ki označuje sredino
igrišča. Vratar se menja le ob prekinitvi igre. Igralni čas je 2
x 15 minut s petminutnim odmorom med polčasoma. Ekipa, ki igra zaporedni tekmi, ima deset minut odmora. Igra
je na rokometnem igrišču, če ni z udeleženci dogovorjeno
drugače. Žoge na turnirju so velikosti številka 5 (odbojne).
Out se izvaja z nogo (žoga na črti mora mirovati, nasprotni
igralci morajo biti od žoge oddaljeni pet metrov). Zadetek,
ki ga igralec doseže neposredno iz outa, se ne prizna. Ko
žoga po udarcu napadalcev zapusti prečno črto igrišča, mora
vratar vrniti žogo v igro z roko. Vrže jo iz svojega kazenskega
prostora, lahko tudi prek sredine igrišča. Vratar lahko vrže
ali udari žogo z nogo čez polovico igrišča, če je žoga v igri.
Če obrambni igralec potisne žogo prek črtne črte, se izvaja
udarec iz kota na strani, na kateri je žoga zapustila igrišče.
Prekrški se ne seštevajo. Kazenski strel se izvaja z razdalje
7. metrov. Če igralec dobi rumeni karton, mora za 2 minuti
zapustiti igrišče. Če nasprotna ekipa v tem času doseže zadetek, se lahko isti igralec vrne v igro. Igralec, ki je prejel dva
rumena ali rdeč karton, na naslednji tekmi ne sme nastopiti.
Tekmovalna komisija lahko za hujše prekrške in nešportno
obnašanje prepove igranje na turnirju.
Zmagovalna ekipa dobi tri točke, v primeru neodločenega
rezultata pa vsaka ekipa po eno točko. O končni uvrstitvi
odloča število osvojenih točk. Če pride do kroga dveh ali treh
ekip z enakim številom točk o višje uvrščeni ekipi odločajo
naslednji kriteriji:
a) število točk iz medsebojnih srečanj,
b) razlike med danimi in prejetimi za-

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
detki v medsebojnih srečanjih,
c) večje število doseženih zadetkov v medsebojnih srečanjih,
d) žreb.
Zmaga pomeni 3 točke, remi 1 točko, poraz 0 točk. Trenerji ekip imajo pravico, da med tekmo enkrat vzamejo minuto odmora. Za vse drugo se upoštevajo nogometna pravila
za šolska tekmovanja, ki jih imajo vodje področnih centrov.
Sodniki

Šolska tekmovanja lahko sodijo usposobljeni učenci ali
učenke ter športni pedagogi. Prav tako lahko sodijo tudi na
občinskih in medobčinskih tekmovanjih, če ni dogovorjeno
drugače. Organizatorja zagotovita sodnike od področnega
tekmovanja dalje.
Sodniške stroške za področno tekmovanje pokrije Zavod
za šport RS Planica (z največ šestimi ekipami), četrtfinalno, polfinalno in finalno tekmovanje pa Nogometna zveza
Slovenije.
Delegiranje sodnikov

Za delegiranje sodnikov in druge informacije o sodnikih
se obrnite na koordinatorja panoge Rajka Korenta na e-naslov rajko.korent@nzs.si.

Nogomet za učenke,
letnik 1999 in mlajše
Datumi

Šolska tekmovanja: do konca oktobra 2013.
Občinska tekmovanja: do konca novembra 2013.
Področna tekmovanja: do 15. januarja 2014.
Polfinalna tekmovanja: do 15. marca 2014.
Finalno tekmovanje: začetek maja 2014.

Prijava

Za vse ravni tekmovanja mora vodja ekipe, ekipo, ki se
je uvrstila v nadaljnje tekmovanje, sam prijaviti preko spletne aplikacije. Dostop do aplikacije je mogoč preko portala
www.sportmladih.net. Izvajalec tekmovanja mora v 24 urah
po končanem tekmovanju organizatorju tekmovanja (imenovan je na začetku razpisa) ali izvajalcu naslednje stopnje
tekmovanja poslati dosežke in naslove šol, ki so se uvrstile
v nadaljnje tekmovanje.
Prijava ekipe, imenovanje izvajalca tekmovanja in obveščanje o tekmovanju za državno raven od vključno četrtfinala dalje poteka skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko
spletne aplikacije).
Tekmovalne stopnje
Šolska tekmovanja

Končana morajo biti do konca oktobra 2013.

Občinska tekmovanja

Končana morajo biti do konca novembra 2013.
Občinska tekmovanja organizirajo športne zveze ali zavod za šport, lahko pa tudi športni pedagogi v sodelovanju
s predstavniki nogometne organizacije.
Področna tekmovanja

Število ekip, ki se uvrstijo z občinskih na področno tekmovanje, določi področni center na skupnem sestanku na
začetku šolskega leta.
Ekipe, ki so si zagotovile nastop na področnem tekmovanju, morajo prireditelju področnega tekmovanja pravočasno poslati prijavo z vsemi podatki. Izvajalca področnega
tekmovanja se izbere na podlagi razpisa področnega centra.
S področnega tekmovanja se zmagovalna ekipa področja
uvrsti v polfinale. Če na določenem področju ni bilo izpeljano področno tekmovanje, ima koordinator panoge pravico
delegirati v polfinale ekipo z drugega področja.

Polfinalna tekmovanja

V štirih polfinalnih skupinah nastopa šestnajst ekip, ki
so razvrščene v skupine:
• I. SKUPINA: Koroška, Maribor, Pomurje, Podravje.
• II. SKUPINA: Celje, Velenje, Zasavje, Posavje.
• III. SKUPINA: Dolenjska, Grosuplje, Ljubljana, Domžale.
• IV. SKUPINA: Gorenjska, Goriška, Obala, Notranjska.
Na polfinalnih turnirjih igrajo po sistemu vsak z vsakim.
Na finalni turnir se uvrstijo zmagovalci skupin.
Finalno tekmovanje

V finalu sodelujejo štiri ekipe. Na prizorišču dogajanja
se z žrebom določita polfinalna para. Zmagovalca odigrata
finale, poraženca pa tekmo za tretje in četrto mesto.
Tekmovalna pravila

Igra poteka po pravilih 4 + 1: štirje igralci v polju in
vratar. Rezervnih igralcev je šest, v celotni ekipi je enajst
nogometašev, ki se skladno s pravili poljubno menjajo v
polju. Ob »leteči menjavi« mora igralec zapustiti igrišče, šele
nato lahko v igro vstopi drug igralec. Menjava se opravi na
sredini igrišča, največ tri metre od črte, ki označuje sredino
igrišča. Vratar se menja le ob prekinitvi igre. Igralni čas je 2
x 10 minut s petminutnim odmorom med polčasoma. Ekipa, ki igra zaporedni tekmi, ima deset minut odmora. Igra
je na rokometnem igrišču, če ni z udeleženci dogovorjeno
drugače. Žoge na turnirju so velikosti številka 5 (odbojne).
Out se izvaja z nogo (žoga na črti mora mirovati, nasprotni
igralci morajo biti od žoge oddaljeni pet metrov). Zadetek,
ki ga igralec doseže neposredno iz outa, se ne prizna. Ko
žoga po udarcu napadalcev zapusti prečno črto igrišča, mora
vratar vrniti žogo v igro z roko. Vrže jo iz svojega kazenskega prostora, lahko tudi prek sredine igrišča. Vratar lahko
vrže ali udari žogo z nogo čez polovico igrišča, če je žoga v
igri. Če obrambni igralec potisne žogo prek črtne črte, se
izvaja udarec iz kota na strani, na kateri je žoga zapustila
igrišče. Prekrški se ne seštevajo. Kazenski strel se izvaja iz
razdalje 7. metrov. Če igralec dobi rumeni karton, mora za
2 minuti zapustiti igrišče. Če nasprotna ekipa v tem času
doseže zadetek, se lahko isti igralec vrne v igro. Igralec, ki
je prejel dva rumena ali rdeč karton, na naslednji tekmi ne
sme nastopiti. Tekmovalna komisija lahko za hujše prekrške
in nešportno obnašanje prepove igranje na turnirju.
Zmagovalna ekipa dobi tri točke, v primeru neodločenega
rezultata pa vsaka ekipa po eno točko. O končni uvrstitvi
odloča število osvojenih točk. Če pride do kroga dveh ali treh
ekip z enakim številom točk o višje uvrščeni ekipi odločajo
naslednji kriteriji:
a) število točk iz medsebojnih srečanj,
b) razlike med danimi in prejetimi zadetki v medsebojnih
srečanjih,
c) večje število doseženih zadetkov v medsebojnih srečanjih,
d) žreb.
Zmaga pomeni 3 točke, remi 1 točko, poraz 0 točk. Trenerji ekip imajo pravico, da med tekmo enkrat vzamejo minuto odmora. Za vse drugo se upoštevajo nogometna pravila
za šolska tekmovanja, ki jih imajo vodje področnih centrov.
Sodniki

Šolska tekmovanja lahko sodijo usposobljeni učenci ali
učenke ter športni pedagogi. Prav tako lahko sodijo tudi na
občinskih in medobčinskih tekmovanjih, če ni dogovorjeno
drugače. Organizatorja zagotovita sodnike od področnega
tekmovanja dalje.
Sodniške stroške za področno tekmovanje pokrije Zavod za
šport RS Planica (z največ šestimi ekipami), četrtfinalno, polfinalno in finalno tekmovanje pa Nogometna zveza Slovenije.
2013/2014
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Delegiranje sodnikov
Za delegiranje sodnikov in druge informacije o sodnikih
se obrnite na koordinatorja panoge Rajko Korent-a na e-naslov: rajko.korent@nzs.si.

Za učence in učenke,
letnik 2001 in mlajše
Datumi

Šolska tekmovanja: do konca decembra 2013.
Občinska tekmovanja: do konca marca 2014.
Področna tekmovanja: do 12. junija 2014.

Prijava

Ekipe, ki so si zagotovile nastop na področnem tekmovanju, se prijavljajo (obrazec 2) na naslov organizatorja najkasneje 24 ur po tekmovanju ali14 dni pred naslednjo stopnjo
tekmovanja. Vodja tekmovanja v tem roku pošlje na naslov
organizatorja popolno poročilo o tekmovanju.
TEKMOVALNE STOPNJE
Šolska tekmovanja

prejel dva rumena ali rdeč karton, na naslednji tekmi ne sme
nastopiti. Tekmovalna komisija lahko za hujše prekrške in
nešportno obnašanje prepove igranje na turnirju.
Zmagovalna ekipa dobi tri točke, v primeru neodločenega
rezultata pa vsaka ekipa po eno točko. O končni uvrstitvi
odloča število osvojenih točk. Če pride do kroga dveh ali treh
ekip z enakim številom točk o višjeuvrščeni ekipi odločajo
naslednji kriteriji:
a) število točk iz medsebojnih srečanj,
b) razlike med danimi in prejetimi zadetki v medsebojnih srečanjih,
c) večje število doseženih zadetkov v medsebojnih srečanjih,
d) žreb.
Zmaga pomeni 3 točke, remi 1 točko, poraz 0 točk. Trenerji ekip imajo pravico, da med tekmo enkrat vzamejo minuto odmora. Za vse drugo se upoštevajo nogometna pravila
za šolska tekmovanja, ki jih imajo vodje področnih centrov.
SODNIKI

Občinska tekmovanja

Šolska tekmovanja lahko sodijo usposobljeni učenci ali
učenke ter športni pedagogi. Prav tako lahko sodijo tudi na
občinskih in medobčinskih tekmovanjih, če ni dogovorjeno
drugače. Organizatorja zagotovita sodnike od področnega
tekmovanja dalje.

Področna tekmovanja

Za učence in učenke,
letnik 2004 in mlajše

Končana morajo biti do konca decembra 2013.

Končana morajo biti do konca marca 2014. Občinska tekmovanja organizirajo športne zveze ali agencije za šport,
lahko pa tudi športni pedagogi v sodelovanju s predstavniki
nogometne organizacije.
Število ekip, ki se uvrstijo z občinskih na področno
tekmovanje, določi odbor za šolska športna tekmovanja,
ustanovljen pri področnem centru. Ekipe, ki so si zagotovile nastop na področnem tekmovanju, morajo izvajalcu
področnega tekmovanja pravočasno poslati prijavo z vsemi
podatki. Izvajalca področnega tekmovanja se izbere na podlagi razpisa področnega centra.
Priznanja in sodniške stroške področnega tekmovanja
pokrijeta organizatorja.
Obveščanje

Izvajalec tekmovanja obvešča udeležence o kraju in času
tekmovanja. Izvajalec in kraj bosta izbrana z razpisom.
Tekmovalna pravila

Igra poteka po pravilih 4 + 1: štirje igralci v polju in vratar.
Rezervnih igralcev je šest, v celotni ekipi je enajst nogometašev, ki se skladno s pravili poljubno menjajo v polju. Ob »leteči menjavi« mora igralec zapustiti igrišče, šele nato lahko v
igro vstopi drug igralec. Menjava se opravi na sredini igrišča,
največ tri metre od črte, ki označuje sredino igrišča. Vratar se
menja le ob prekinitvi igre. Igralni čas je 2 x 15 minut (učenke 2 x 10 minut) s petminutnim odmorom med polčasoma.
Ekipa, ki igra zaporedni tekmi, ima deset minut odmora. Igra
je na rokometnem igrišču, če ni z udeleženci dogovorjeno
drugače. Žoge na turnirju so velikosti številka 5 (odbojne).
Out se izvaja z nogo (žoga na črti mora mirovati, nasprotni
igralci morajo biti od žoge oddaljeni pet metrov). Zadetek,
ki ga igralec doseže neposredno iz outa, se ne prizna. Ko
žoga po udarcu napadalcev zapusti prečno črto igrišča, mora
vratar vrniti žogo v igro z roko. Vrže jo iz svojega kazenskega
prostora, vendar ne prek sredine igrišča. Vratar lahko vrže
ali udari žogo z nogo čez polovico igrišča, če je žoga v igri.
Če obrambni igralec potisne žogo prek črtne črte, se izvaja
udarec iz kota na strani, na kateri je žoga zapustila igrišče.
Prekrški se ne seštevajo. Če igralec dobi rumeni karton, mora
za 2 minuti zapustiti igrišče. Če nasprotna ekipa v tem času
doseže zadetek, se lahko isti igralec vrne v igro. Igralec, ki je
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Datumi

Šolska tekmovanja: do konca decembra 2013.
Občinska tekmovanja: do 10. junija 2014.

Prijava

Ekipe, ki so si zagotovile nastop na občinskem tekmovanju, se prijavijo na naslov organizatorja tekmovanja. Izvajalec tekmovanja obvešča udeležence o kraju in času tekmovanja. Izvajalec in kraj bosta izbrana z razpisom.
Tekmovalne stopnje
Šolska tekmovanja

Končana morajo biti do konca decembra 2013.

Občinska tekmovanja

Končana morajo biti do 10. junija 2014.

Tekmovalna pravila

Igrišče: Ravna omejena površina (20 x 10 metrov ali polovica rokometnega igrišča).
Velikost nogometnih vrat 2m x 1m ali najboljši približek
malih vrat, ki so na voljo (vrata in linije igrišča so lahko
označeni tudi drugače – npr. s stožci …).
Žoga: Prilagojena mora biti starostni stopnji (nogometna
žoga št.4).
Število igralcev: Tekme se igrajo s tremi igralci v polju.
V ekipi so najmanj trije in največ pet prijavljenih igralcev,
lahko mešano deklice in dečki. Če ostaneta na igrišču le dva
igralca, se tekma prekine in zapiše rezultat 3: 0 za nasprotno
ekipo. V moštvu ni vratarja, ki bi lahko lovil žogo z roko.
Prekrški:
• brcanje, poskus brcanja nasprotnika,
• spotikanje oziroma rušenje nasprotnika, skok na nasprotnika,
• močno in nevarno odrivanje nasprotnika,
• odrivanje nasprotnika od zadaj,
• udarjanje ali poskus udarjanja nasprotnika z roko,
• držanje nasprotnika,
• suvanje nasprotnika, napad nasprotnika z ramenom,

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
• vdrsavanje nasprotnika s ciljem odvzeti žogo, ne
glede če pri tem pride do stika ali ne (drseči start),
• igra z roko.
Igra se nadaljuje z mesta prekrška tako, da je nasprotnik
oddaljen najmanj 3m od žoge. Udarec izza vrat (gol avt)
se izvaja iz prečne gol avt linije. Igralec lahko žogo bodisi
udari, poda ali vodi v igrišče. Nasprotni igralec mora biti
ob izvajanju gol avta oddaljen najmanj 3 metre od žoge.
Takoj, ko žoga vstopi na igrišče, lahko nasprotnik aktivno
igra. Udarec iz kota se izvaja na stičišču prečne in vzdolžne
črte. Avt se izvaja z nogo, žogo pa postavimo na črto, kjer je
ta zapustila igrišče. Otroci si načeloma sodijo sami, športni
pedagogi pa posredujejo ob nesporazumih. Ob dogovoru
lahko sodi tudi eden izmed učiteljev.
Igralni čas: 2 x 10 minut za uradna tekmovanja. Če poteka tekmovanje po turnirskem sistemu, priporočamo, da
se igra največ tri tekme po 2x10 minut (skupni čas igre 60
minut). Zmaga ekipa, ki doseže več zadetkov.
Menjave: Menjave so leteče in brez omejitev. Igralec, ki
zapusti igro jo zapusti na dogovorjenem mestu in šele nato
vstopi njegov soigralec. To je lahko ob vzdolžni črti ali prečni
črti izza vrat, kjer so nastanjeni rezervni igralci.
Uvrstitev: O končni uvrstitvi odloča število osvojenih
točk. Če pride do kroga dveh ali treh ekip z enakim številom
točk, o višjeuvrščeni ekipi odločajo naslednji kriteriji:
a) število točk iz medsebojnih srečanj,
b) r azlike med danimi in prejetimi zadetki v medsebojnih srečanjih,
c) večje število doseženih zadetkov v medsebojnih srečanjih,
d) žreb.
Zmaga pomeni 3 točke, remi 1 točko, poraz 0 točk.
Poglavitni cilj mini nogometa 3:3 je zabava z nogometno
žogo in ne poudarek na tekmovalnem rezultatu, čeprav jih
beležimo zaradi napredovanja na občinsko raven tekmovanja. Temu primerno naj se obnašajo tudi odgovorni vodje
oziroma učitelji ekip ter prepustijo igro in sojenje otrokom
sami pa le štejejo rezultat in posredujejo v ekstremnih primerih nesporazumov med otroci.

Odbojka
Odbojka za učence in učenke,
rojene 1999 in mlajše
Organizatorja
Zavod za šport Planica in Odbojkarska zveza Slovenije.
Informacije: Kunčič, Šolska ulica 13, 1351 Brezovica,
tel.: 01 365 34 44, 041 254 988, e-pošta:
kuncic.odbojka@gmail.com.
Datumi tekmovanj

Šolska tekmovanja: do 19. novembra 2013.
Občinska tekmovanja: do 10. decembra 2013.
Področna tekmovanja: do 14. januarja 2014.
Četrtfinalna tekmovanja: do 11. februarja 2014.
Polfinalna tekmovanja: do 17. marca 2014.
Finale: drugi teden v aprilu 2014.

Tekmovalne stopnje

Šolsko tekmovanje je osnovno, pripravijo ga športni
pedagogi.
Občinsko tekmovanje pripravi šola in športni pedagog
v sodelovanju s športno zvezo, agencijo za šport in nacionalno panožno zvezo. Priporočamo, da šolsko in občinsko
tekmovanje poteka po ligaškem ali večkrožnem turnirskem
sistemu.
Področna tekmovanja potekajo na šestnajstih področjih in jih organizirajo vodje področnih centrov v povezavi s
šolami. Na področjih, kjer se je prijavilo veliko število ekip,
se tekmovanje organizira tako, da na sklepnem delu področnega tekmovanja sodeluje največ šest ekip. V četrtfinale se
uvrsti naslednje število šol s posameznih področij: Koroška
(2), Maribor (2), Velenje (2), Celje (2), Gorenjska (2), Ljubljana (2), Dolenjska (2),Domžale (2), Grosuplje (2), Goriška
(2), Posavje (pri učencih 2, pri učenkah 1), Podravje (1), Pomurje (1), Zasavje (1), Notranjska (1), Obala (pri učencih1,
pri učenkah 2).
Državna tekmovanja

Četrtfinale: sodeluje 27 ekip, ki so razdeljene v 9 skupin s po tremi udeleženci. V četrtfinalne skupine so ekipe
uvrščene na osnovi rezultatov področnih tekmovanj. Igrajo
po sistemu vsak z vsakim, v polfinale se uvrsti samo prvo
uvrščena ekipa.
Polfinale: sodeluje 9 ekip, ki so razdeljene v tri skupine.
Igrajo po sistemu vsak z vsakim. V finale se uvrsti zmagovalna ekipa iz vsake skupine.
Četrtfinalne tekmovalne skupine za učenke

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKUPINA A: Maribor 1, Koroška 2, Podravje 1.
SKUPINA B: Koroška 1, Maribor 2, Pomurje 1.
SKUPINA C: Celje 1, Velenje 2, Zasavje 1.
SKUPINA D: Velenje 1, Celje 2, Posavje 1.
SKUPINA E: Domžale 1, Gorenjska 2, Dolenjska 1.
SKUPINA F: Gorenjska 1, Domžale 2, Ljubljana 2.
SKUPINA G: Ljubljana1, Dolenjska 2, Grosuplje 1.
SKUPINA H: Obala 2, Goriška 1, Grosuplje 2.
SKUPINA I: Goriška 2, Obala 1, Notranjska 1.

Za učence se spremenijo zadnje tri skupine:

• SKUPINA G: Ljubljana1, Dolenjska 2, Posavje 2.
• SKUPINA H: Goriška 1, Grosuplje 2, Obala 1.
• SKUPINA I: Grosuplje 1, Goriška 2, Notranjska 1.
Polfinalne tekmovalne skupine

• SKUPINA A: 1. iz A, B in C skupine.
• SKUPINA B: 1. iz D, E in F skupine.
• SKUPINA C: 1. G, H in I skupine.
Finale

V finalu igra vsak z vsakim.

Osnovna tekmovalna pravila

Vse tekme, tudi v finalu, se igrajo na dva dobljena niza do
25 točk z najmanj dvema točkama razlike. Tretji odločilni niz
se igra do 15 točk z najmanj dvema točkama razlike. Šteje se
po sistemu: za vsako napako točka (tie break). Tekmuje se
v dvoranah, ki ustrezajo pravilom igre (2 m od bočnih linij,
3 m izza črte za serviranje in 7 m nad igriščem ne sme biti

Prijave

Prijave šol za četrtfinalno tekmovanje morajo vodje poslati do 18. januarja 2014. Prijava ekipe, prijave za izpeljavo
tekmovanja, imenovanje izvajalca tekmovanja in obveščanje o tekmovanju za državno raven od vključno četrtfinala
dalje poteka skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne
aplikacije).

www.matias2.si
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve
ovir). Mreža za starejše učence je visoka 224 cm, za starejše
učenke pa 218 cm, imeti mora antene. Igra se po pravilih
Odbojkarske zveze Slovenije. V ekipi je lahko največ 14
igralcev, 2 libera sta obvezna, če je v ekipi več kot 12 igralcev. Izvajalec mora priskrbeti dovolj visoko ravno podnožje
za sodnika, mizo in stol za zapisnikarja, semafor, tablice za
menjavo in brisalce tal. Uporablja se zapisnik šolskih športnih tekmovanj. Vsaka zmaga se točkuje z dvema točkama,
poraz nič točk. Ob enakem številu točk dveh ali več ekip se
vrstni red določi na podlagi števila osvojenih točk, količnika
vseh nizov in količnika vseh točk.
Delegiranje sodnikov

Za delegiranje sodnikov in druge informacije o sodnikih
se obrnite na Gregorja Novaka, Odbojkarska zveza Slovenije,
Celovška 25, 1000 Ljubljana, tel.: 01 438 53 74, 041 758 777,
e-pošta: zoss@odbojka.si.

Mala odbojka za učence in učenke,
rojene 2001 in mlajše
Datumi tekmovanj

Šolska tekmovanja: do 22. marca 2014.
Občinska tekmovanja: do 22. aprila 2014.
Področna tekmovanja: do 28. maja 2014.

Tekmovalne stopnje

Šolsko tekmovanje je osnovno, pripravijo in izpeljejo ga
športni pedagogi.
Občinsko tekmovanje pripravijo in izpeljejo športni pedagogi in šole, športne zveze ali agencije za šport.
Področna tekmovanja potekajo na šestnajstih področjih,
izpeljejo jih izvajalci, navedeni pri posameznih področjih.
Prijave

Na tekmovanje se ekipe prijavljajo na obrazcu 2 in 2a
brez fotografij.
Izvajalec tekmovanja

Izvajalca tekmovanja izbere organizator (področni centri)
na podlagi prispelih ponudb (obrazec 7).
Osnovna tekmovalna pravila

• Mreža za dečke in deklice je visoka 210 cm.
• Velikost igrišča je 6 m x 12 m. Mreža deli igrišče na dve
polji veliki 6 m x 6 m, kjer 1 m od bočnih linij, 2 m od
zadnje linije in 5.5 m nad igralnim področjem ni nobenih
ovir. Označena mora biti tudi 3 m črta napadalnega polja.
• Na eni strani mreže stoji sodniški stolp, na drugi strani mreže (primerno oddaljen) pa stol
in zapisnikarjeva miza s semaforjem.
• Ekipo sestavlja minimalno osem in največ
dvanajst igralcev od tega štirje v polju.
• Če ekipa ni popolna( vsaj 4 igralci in manj kot 8 igralcev), se prvi niz odigra v skladu s temi pravili (rezultat
se upošteva), v drugem in eventualnem tretjem nizu
lahko za »nepopolno« ekipo igrajo poljubni igralci,
vendar se niz registrira s 25:0 za »popolno« ekipo.
• V primeru, da sta na tekmovanju obe nasprotni ekipi nepopolni (vsaj 4 igralci in manj kot
8), se igrajo vsi trije nizi, tekma pa se registrira z 1:0 (točke s prvega odigranega niza).
• Igra se na dva dobljena niza do 25 točk (z dvema
točkama razlike). Tudi eventuelni tretji niz se igra
do 25 dobljenih točk (z dvema točkama razlike).
• Postavo v polju sestavljajo štirje igralci. Igralci stojijo
stran
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v conah 1 (zadaj na sredini), cona 2 (desno), cona 3
(spredaj na sredini) in cona 4 (levo). Servira igralec
v C1, ki ima za servis na razpolago celoten prostor
za zadnjo črto igrišča. Igralec iz C1 lahko izvede
napadalni udarec samo izza 3 m napadalne črte.
Igralec iz C3 je podajalec in edini lahko blokira.
• Vsi igralci igrajo v vseh conah, rokade niso dovoljene. Igralci v igrišču krožijo v skladu s pravili
odbojkarske igre. Uporaba libera ni dovoljena.
• V prvem nizu trener določi začetno postavo. Za
vodenje prvega niza ima na voljo maksimalno 4 menjave in dva time outa. Tehničnih odmorov ni.
• V drugem nizu igrajo tisti igralci, ki niso vstopili v
igro v prvem nizu. Za vodenje drugega niza ima trener
na razpolago maksimalno 4 menjave (samo igralci,
ki niso nastopili v prvem nizu) in dva time outa.
• V eventualnem tretjem nizu (samo ob rezultatu 1:1) lahko igrajo vsi igralci, sestava postave
je poljubna. Za vodenje tretjega niza ima trener
na razpolago šest menjav in dva time outa.
• Obvezen je spodnji servis in obvezen sprejem servisa s spodnjim odbojem.
• Po sprejemu servisa je obvezno izvesti še drugi dotik. Sodnik v primeru prve žoge preko mreže pokaže znak za napako pri udarcu iz druge vrste.
• Ekipa za vsak osvojeni niz dobi točko.
• Vrstni red na koncu tekmovanja se določi tako:
»» število zmag,
»» število osvojenih točk,
»» količnik vseh osvojenih in izgubljenih nizov,
»» količnik vseh osvojenih in izgubljenih točk v nizih,
»» medsebojna tekma.
Ekipa, ki ne pride na tekmovanje ali nima urejene predpisane dokumentacije (obrazec 2 - tekmovalni karton, fotografije niso potrebne), izgubi s 2:0 in je izločena s tekmovanja.
Izvajalec priskrbi za izpeljavo tekme podstavek za sodnika,
mizo in stol za zapisnikarja, semafor, tablice za menjave.
Uporablja se zapisnik šolskih športnih tekmovanj.
Sodnike priskrbi izvajalec skupaj s športno zvezo ali
agencijo za šport in sodniško organizacijo pri OZS. Sodniki
morajo voditi tekme v sodniški opremi.

Mini odbojka za učence in učenke,
rojene 2003 in mlajše
Datumi tekmovanj

Šolska tekmovanja: do 22. marca 2014.
Občinska tekmovanja: do 19. aprila 2014.
Področna tekmovanja: do 28. maja 2014.

Tekmovalne stopnje

Šolsko tekmovanje je osnovno, pripravijo in izpeljejo ga
športni pedagogi.
Občinsko tekmovanje pripravijo in izpeljejo športni pedagogi in šole, športne zveze ali agencije za šport.
Področna tekmovanja potekajo na šestnajstih področjih,
izpeljejo jih izvajalci, navedeni pri posameznih področjih.
Prijave

Na tekmovanje se ekipe prijavljajo na obrazcu 2 in 2a brez
fotografij.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Izvajalec tekmovanja
Izvajalca tekmovanja izbere organizator (področni centri)
na podlagi prispelih ponudb (obrazec 7).
Osnovna tekmovalna pravila

• Mreža za dečke in deklice je visoka 200 cm.
• Velikost igrišča je 4,5 m x 6 m; 3 m izza črte za
serviranje in 7 m nad igriščem ne sme biti ovir.
Dopuščamo možnost, da se odbojkarsko igrišče razdeli v dve mini igrišči, ki se stikata.
• Ekipo sestavlja največ osem (8) igralcev od tega trije v polju.
• Igra se tri igrane nize do 25 točk.
• Igralci stojijo v conah 1 (zadaj desno), 2 (spredaj
ob mreži) in 3 (zadaj levo). Vsi trije igralci so tudi
napadalci, blokira lahko samo igralec v coni 2, ki
mora na nasprotnikov servis stati ob mreži. Servira
igralec v coni 1. Menjave igralnih mest (permutacije) niso dovoljene, vsi igralci igrajo vse. Igralci v
igrišču krožijo v skladu s pravili odbojkarske igre.
• V prvem nizu trener določi začetno trojko in
menjavo. Za vodenje prvega niza ima na voljo eno zaključeno menjavo in dva time outa.
• V drugem nizu igrajo tisti igralci, ki niso vstopili v igro
v prvem nizu. Za vodenje drugega niza ima trener na
razpolago eno zaključeno menjavo in dva time outa.
• V tretjem nizu lahko igrajo vsi igralci, sestava trojke je poljubna. Za vodenje tretjega niza ima vodja
na voljo tri zaključene menjave in dva time outa.
• Obvezen je spodnji servis, sprejem servisa je
lahko poljuben (tako kot pri igri 6 : 6 ).
• Po sprejemu servisa je obvezno izvesti še drugi
dotik. Sodnik v primeru prve žoge preko mreže pokaže znak za napako pri udarcu iz druge vrste.
• Ekipa za vsak osvojeni niz dobi točko.
• Vrstni red na koncu tekmovanja se določi tako:
»» število zmag,
»» število osvojenih točk,
»» količnik osvojenih točk.
Ekipa, ki ne pride na tekmovanje ali nima urejene predpisane dokumentacije (obrazec 2 - tekmovalni karton, fotografije niso potrebne), izgubi s 3:0 in je izločena s tekmovanja. Izvajalec priskrbi za izpeljavo tekme podstavek
za sodnika, mizo in stol za zapisnikarja, semafor, tablice za

menjave. Uporablja se zapisnik šolskih športnih tekmovanj.
Sodnike priskrbi izvajalec skupaj s športno zvezo ali
agencijo za šport in sodniško organizacijo pri OZS. Sodniki
morajo voditi tekme v sodniški opremi.

Odbojka na mivki
Odbojka na mivki za učence in učenke
letnik 1999 in mlajše
Organizatorja
Zavod za šport Planica in Odbojkarska zveza Slovenije.
Informacije: Kunčič, Šolska ulica 13, 1351
Brezovica, tel.: 01 365 34 44, 041 254 988,
e-pošta: kuncic.odbojka@gmail.com.
Datumi tekmovanj

Področno tekmovanje: do 14. junija 2013.
Polfinalna tekmovanja: do 14. septembra 2013.
Finale: zadnji teden v septembru 2013.

Področno tekmovanje

Področno tekmovanje za šolsko leto 2013/14 naj se odigra v maju ali juniju 2013. Na področnem tekmovanju, ki
bo odigrano v maju ali juniju 2013, lahko nastopijo samo
učenci in učenke, letnik 1999 in mlajši. Prijavo za polfinalno tekmovanje morate poslati do 21. junija 2013 na naslov
izvajalcev polfinalnih tekmovanj. Iz področnega tekmovanja
se v polfinale uvrstita prvi dve uvrščeni ekipi.
Opozorilo za šolsko leto 2014/15

Področno tekmovanje za šolsko leto 2014/15 mora biti
odigrano do 14. junija 2014. Prijavo za polfinalno tekmovanje morate poslati do 20. junija 2014 na naslov izvajalcev
polfinalnih tekmovanj. Na področnem tekmovanju organiziranem v maju ali v juniju 2014 lahko nastopajo samo učenci
ali učenke letnik 2000 in mlajši.
Polfinalno tekmovanje – skupine in izvajalci

A. Pomurje, Podravje, Maribor, Koroška, Velenje in
Celje: Simon Mihalina, Mestna občina Maribor, Urad
za Šport, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor, tel.: 02
230 04 72, faks 02 230 04 75, e-pošta: simon.mihalina@
maribor.si.
B. Ljubljana, Domžale in Gorenjska: Rafael Plut, MOL
oddelek za šport, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, tel.: 08200
39 07, faks: 01 232 37 63, 051 300 336, e-pošta: rafael.plut@
ljubljana.si.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
C. Dolenjska, Posavje, Zasavje,Grosuplje: Miran Jerman, Agencija za šport Novo mesto, p.p.30, Kettejev
drevored 2, 8000 Novo mesto, tel.: 07 393 29 36, 041 773
477, faks 07 393 29 39, e-pošta: agenczasportnm@siol.net.
D. Obala, Goriška, Notranjska: Dušan Lončarevič, Javni
zavod za šport Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000
Koper, tel.: 05 614 60 17, 041 677 242, faks: 05 614 60 20,
e-pošta:dusan.loncarevic@zavodzasport-kp.si
V finale, ki bo zadnji teden v septembru 2013, se uvrsti
prvouvrščena ekipa. Na finalu tekmujejo štiri ekipe in
igrajo po sistemu vsak z vsakim.
Pravila

Igra se na igrišču 16 x 8 m (8 x 8 m). Mreža za učence je
visoka 220 cm, za učenke 210 cm. V ekipi je pet igralcev (trije
v polju). Šteje se po sistemu »vsaka napaka je točka«. Igra
se na dva dobljena niza do 15. točke (na dve točki razlike).
Enako velja za morebitni tretji niz. Pri sprejemu servisa se
dovoli sprejem z zgornjim in spodnjim odbojem. S prsti
je prepovedano usmeriti žogo preko mreže. Igralci stojijo
v polju poljubno, servirajo krožno s poljubnega mesta izza
osnovne črte. Server mora biti dobro viden, soigralec ga ne
sme zakrivati. Ekipi menjata igralni polji pri izidu, ki je deljiv s pet. V vsakem setu ima ekipa en time out. Vsa druga
pravila so enaka pravilom Nacionalne panožne zveze za
odbojko na mivki.

Rokomet
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Rokometna zveza Slovenije.
Informacije: Bernarda Pohleven,
Osnovna šola Ivana Groharja,
Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka,
tel.: 04 506 11 22, 031 704 721,
faks: 04 512 51 41,
e-pošta: bernarda.pohleven@guest.arnes.si.

Rokomet za učence in učenke,
letnik 1999 in mlajše
Datumi

Občinska tekmovanja: do 15. novembra 2013. Izvajalci
občinskega tekmovanja pošljejo poročilo o tekmovanju do
22. novembra 2013 področnemu centru.
Področna tekmovanja: do 20. decembra 2013. Izvajalci področnega tekmovanja pošljejo poročilo o tekmovanju
koordinatorki do 24. decembra 2013.
Četrtfinalna tekmovanja: do 14. februarja 2014.
Polfinalna tekmovanja: do 14. marca 2014.
Finalno tekmovanje: 10. april 2014 (učenci), 11. april
2014 (učenke).
Prijave

Prijava ekip, prijava za izpeljavo tekmovanja, imenovanje
izvajalca tekmovanja ter obveščanje o tekmovanju za državno raven, od vključno četrtfinalnega tekmovanja naprej, poteka skladno s skupnimi pravili ŠŠT (točka 6). Prijave ekip
preko spletne aplikacije so obvezne.
Vodje ekip morajo prijave ekip posredovati preko spletne
aplikacije:
za četrtfinalno tekmovanje do 3. januarja 2014;
za polfinalno tekmovanje do 21. februarja 2014;
za finalno tekmovanje do 21. marca 2014
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Stopnje tekmovanja

Šolska tekmovanja so osnovna in jih organizirajo športni pedagogi na šoli. Priporočamo, da tekmovanja potekajo
po ligaškem ali večkrožnem turnirskem sistemu.
Občinska tekmovanja organizirajo osnovne šole in
športni pedagogi v sodelovanju z rokometnim klubom v okolici, športno zvezo, agencijo ali zavodom za šport. Občinska
tekmovanja so namenjena množični rokometni dejavnosti. Predlagamo, da tekmovanja potekajo po ligaškem ali
večkrožnem turnirskem sistemu.
Področna tekmovanja potekajo na šestnajstih področjih, potekajo naj po ligaškem ali večkrožnem turnirskem
sistemu. Organizirajo jih vodje področnih centrov ali koordinatorji rokometa pri področnem centru, v sodelovanju
s šolami in rokometnimi klubi. V nadaljnje tekmovanje se
uvrsti s področja Pomurja, Koroške, Domžal, Notranjske in
Grosuplja le prvouvrščena ekipa. Iz ostalih področji pa prvo
in drugo uvrščeni ekipi.
Državna tekmovanja

Na četrtfinalnem tekmovanju sodeluje 27 ekip, ki so
razvrščene v 9 skupin. V posamezne četrtfinalne skupine so
ekipe razvrščene na podlagi rezultata s področnega tekmovanja. Vsaka ekipa odigra v skupini dve tekmi po sistemu
vsak z vsakim. V polfinale se uvrsti prvouvrščena ekipa iz
vsake skupine.
Če v četrtfinalni skupini niso prijavljene tri ekipe, lahko organizator tekmovanja določi v to skupino, drugouvrščeno ekipo z drugih področij na podlagi poročil področnih tekmovanj.
SKUPINA A: Maribor 1, Pomurje 1 (Koroška 2), Podravje 2.
SKUPINA B: Maribor 2, Koroška 1 (Pomurje 2), Podravje 1.
SKUPINA C: Celje 1, Velenje 2, Posavje 1.
SKUPINA D: Celje 2, Velenje 1, Posavje 2.
SKUPINA E: Zasavje 2, Dolenjska 1, Domžale 1 (Grosuplje
2 - dečki ali Notranjska 2 - deklice).
SKUPINA F: Zasavje 1, Dolenjska 2, Grosuplje 1.
SKUPINA G: Ljubljana 1, Gorenjska 2, Obala 2.
SKUPINA H: Ljubljana 2, Gorenjska 1, Goriška 1.
SKUPINA I: Obala 1, Goriška 2, Notranjska 1.
V polfinalu sodeluje 9 ekip, ki so razvrščene v tri skupine
s po tremi ekipami. Vsaka ekipa odigra v skupini dve tekmi
po sistemu vsak z vsakim.
SKUPINA I: A1, B1, C1,
SKUPINA II: D1, E1, F1,
SKUPINA III: G1, H1, I1.
V finale se uvrsti zmagovalna ekipa iz posamezne skupine.
V finalu sodelujejo tri ekipe. Igra se vsak z vsakim, razpored igranja se določi na podlagi žreba, ki ga opravita koordinator in tekmovalna komisija RZS.
Osnovna pravila

Ekipa šteje največ 16 učencev ali učenk. Igralni čas v
četrtfinalu, polfinalu in finalu je 2 x 20 minut za učence in
učenke, s petminutnim odmorom med polčasom tekme in
desetminutnim odmorom med zaporednima tekmama. Izključitev igralcev je 2 minuti. Učenke igrajo z žogo obsega
52 cm, učenci pa 54 cm.
Točkovanje: za zmago osvoji ekipa 2 točki, za neodločen
izid 1 točko, za izgubljeno tekmo 0 točk. Zmagovalec skupine
je tista ekipa, ki ima po končanem turnirju največ točk. V
primeru enakega števila točk dveh ali več ekip odločajo o
vrstnem redu:
• število osvojenih točk medsebojnih srečanj,
• gol razlika medsebojnih srečanj,
• gol razlika vseh tekem,
• večje število danih golov na vseh tekmah.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

nator ju do
23. maja 2014.
Tekmovanje se na tej stopnji
konča. Turnirji se praviloma igrajo med
tednom popoldan ali ob sobotah dopoldan.

Če
se z zgornjimi merili ne more
določiti zmagovalca, se streljajo sedemmetrovke (najprej vsaka ekipa
izmenično po 5 strelov, če je treba izmenično do
zgrešenega strela).
Igrišče: Tekme se lahko do vključno četrtfinala igrajo tudi
v šolskih telovadnicah (mere vsaj 34 m x 18 m) po uskladitvi
s koordinatorjem tekmovanja. V kolikor se igra v šolskih
telovadnicah, je na igrišču lahko največ 6 igralcev (5 igralcev
in 1 vratar). Od polfinala naprej se morajo tekme igrati v
dvoranah na igrišču 40 m x 20 m.
Na vseh tekmah veljajo mednarodna pravila. Upoštevamo
navodila za tekmovanje mladih pri RZS in druge pravilnike
RZS.

Stopnje tekmovanja, prijave

Šolska tekmovanja lahko sodijo usposobljeni učenci ali
učenke ter športni pedagogi, prav tako tudi občinska in medobčinska tekmovanja, če ni dogovorjeno drugače. Sodnike za
področna tekmovanja določi področni zbor rokometnih sodnikov na zahtevo prireditelja – področnega centra. Sodniške
stroške za področno tekmovanje pokrije Zavod za šport RS
Planica. Od četrtfinala naprej pa delegira sodnike predsednik Komisije za delegiranje sodniške organizacije na podlagi
zahteve koordinatorja tekmovanja. Stroške sodnikov četrtfinalnih, polfinalnih in finalnega tekmovanja pokrije Rokometna zveza Slovenije.

Osnovna pravila
Igrišče

Sodniki

Rokomet za učence in učenke, letnik
2001 in mlajše
Datumi

Šolska tekmovanja: do 20. decembra 2013.
Občinska tekmovanja: do 14. marca 2014. Izvajalci
občinskega tekmovanja pošljejo poročilo o tekmovanju področnemu centru do 21. marca 2014.
Področna tekmovanja: do 16. maja 2014. Izvajalci področnega tekmovanja pošljejo poročilo o tekmovanju koordi-

Šolska tekmovanja organizirajo športni pedagogi na
osnovnih šolah. Tekmovanje med posameznimi razredi poteka v ligah ali turnirjih.
Občinska tekmovanja organizirajo osnovne šole in
športni pedagogi v sodelovanju z rokometnim klubom v
okolju, športno zvezo, agencijo ali zavodom za šport. Tekmovanja potekajo po ligaškem ali več krožnem turnirskem
sistemu. Za tekmovanje lahko uporabljamo tudi manjše
šolske telovadnice.
Področna tekmovanja izpeljejo izvajalci, ki skrbijo za
to panogo in so navedeni na začetku razpisa šolskih športnih tekmovanj. Prav tako predlagajo sistem rokometnih
tekmovanj na področju in ga uskladijo s koordinatorjem
področnega centra. Na področnem tekmovanju naj sodelujejo vsaj 3 ekipe. Tekmovanja naj potekajo po večkrožnem
turnirskem sistemu.
Šolske telovadnice, velikosti 24 m x 15 m ali večje.

Igralni čas

Igralni čas je 2 x 12 minut, s petminutnim odmorom. Če
posamezne ekipe na turnirju igrajo več kot 2 tekmi, se igralni čas lahko zmanjša. Izključitev igralca traja eno minuto.
Sestava ekip

Ekipa šteje 16 učencev ali učenk. Če igramo na manjših igriščih, naj bo hkrati na igrišču 5 igralcev in vratar, če se igra na
normalnem rokometnem igrišču, naj igra 6 igralcev in vratar.
Žoga

Učenci in učenke igrajo z žogami obsega od 50 do 52 cm.
Na vseh tekmah veljajo mednarodna pravila. Upoštevamo
navodila za tekmovanje mladih pri RZS in druge pravilnike RZS.
Sodniki

Šolska tekmovanja lahko sodijo usposobljeni učenci ali
učenke ter športni pedagogi, pravtako tudi občinska in medobčinska tekmovanja, če ni drugače dogovorjeno. Sodnike
za področna tekmovanja določi področni zbor rokometnih
sodnikov na zahtevo prireditelja.
2013/2014
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Mini rokomet za učenke in učence,
letnik 2003 in mlajše

Moštvo

Rokomet moja igra

Rezervni igralci lahko med igro kadar koli in večkrat
vstopijo na igrišče brez najave pri zapisnikarski mizi, vendar morajo pred tem igralci, ki jih bodo zamenjali, zapustiti
igrišče. Napačna menjava se kaznuje z izključitvijo igralca,
ki je storil napačno menjavo. Igra se nadaljuje s prostim
metom nasprotnega moštva.

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in Rokometna zveza Slovenije.
Informacije in prijave: Anja Frešer,
Rokometna zveza Slovenije,
Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 547 66 38, faks: 01 547 66 46,
e-pošta: anja.freser@rokometna-zveza.si.

Ekipo sestavlja 10 do 14 igralcev. Na začetku tekme mora
imeti vsaka ekipa na igrišču 5 igralcev, eden od njih je vratar.
Menjave

Izključitve

Datum tekmovanja

Izključeni igralec se lahko vrne v igro takoj, ko nasprotna
ekipa doseže zadetek oziroma po eni minuti.

Prijava

Zadetek je dosežen, ko žoga s celim obsegom preide črto
v vratih.

Tekmovanja potekajo od začetka decembra 2013 do konca
aprila 2014. Tekmovanje se zaključi na področni ravni.

Zadetek

Na tekmovanje se ekipe prijavijo tako, da izpolnijo prijavni obrazec in tekmovalni karton, ki ga dobijo na spletni
strani www.rokometna-zveza.si (Šolski rokomet/rokomet
v OŠ/obrazci, kartoni) in ga pošljejo na naslov Rokometne
zveze Slovenije najkasneje do 15. novembra 2013.

Začetek igre

Stopnje tekmovanja in tekmovalna področja

Tekmovanje se zaključi na področni ravni.

Kategorije

V tekmovanju lahko nastopijo učenci in učenke, rojeni
leta 2003 in mlajši.
Tekmovalna pravila

Pravila temeljijo na pravilih Rokometne zveze Slovenije, Mednarodne rokometne zveze in izkušnjah slovenskih
strokovnjakov. Nekatera pravila še niso natančno določena
in dajejo organizatorjem tekmovanj v mini rokometu možnost
prilagajanja okoliščinam tekmovanja.
Igrišče

Šolske telovadnice, velike od 20 m x 12 m do 32 m x 16 m.

Igralni čas

Igralni čas je 2 x 15 minut, na turnirju pa 2 x 12 minut.
Odmor med polčasoma traja 5 minut.
Vrata

Velikost vrat za mini rokomet je 3 m x 1,7 m oziroma glede
na možnosti organizatorja.
Žoga

Igra se z žogami obsega 48 cm, številka 0.
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Začetni met izvaja vratar ekipe, ki ob žrebu izbere žogo,
druga ekipa ima pravico, da izbira stran: če ena ekipa pri
žrebu izbere stran, ima nasprotna ekipa začetni met. Žreb
opravijo sodnik in kapetana ekip. Na začetku drugega polčasa ekipi menjata strani, začetni met ima druga ekipa (vratarjev met).
Druga posebna pravila

• Priporočamo, da ekipe uporabljajo individualno (osebno) obrambo.
• Kazenski strel se izvaja v oddaljenosti 5,5 metra od vrat.
• Po zadetku se igra nadaljuje brez začetnega meta na sredini igrišča.
• Pri izvajanju prostega meta je igralec, ki
ga izvaja, oddaljen vsaj 2 metra od vratarjevega prostora; podati mora v polje.
• Obe ekipi se morata pred začetkom tekme in po njej pozdraviti med seboj.
Podrobno o pravilih na spletnih straneh Rokometne
zveze Slovenije (www.rokometna-zveza.si – Šolski rokomet/rokomet v OŠ).
Sojenje

Ekipe naj se same dogovorijo o načinu sojenja. Lahko
sodijo trenerji, igralci starejših kategorij (mladinci,
člani ...).

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Gimnastika
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Gimnastična zveza Slovenije.
Informacije: Gimnastična zveza Slovenije,
Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 256 66 22, 040 256 661,
faks: 01 256 66 26,
e-pošta: gimnastika@siol.net.
Aleksander Šajn, Kardeljeva 51, 2000 Maribor,
tel.: 041 901 328, e-pošta: aleksander.sajn@guest.arnes.si.
Kategorije

Učenke in učenci, letnik 2005 in mlajši, tekmovanje
končajo na območni ravni (gimnastika in polfinalnih tekmovanjih v akrobatiki ter skokih iz MPP).
Učenke in učenci, letnik 2004, 2003 in 2002.
Učenke in učenci, letnik 2001, 2000 in 1999.
Prijave

Prijava ekipe in posameznikov, imenovanje izvajalca
tekmovanja in obveščanje o tekmovanju za državno raven
poteka skladno s skupnimi pravili ŠŠT.
Opozorilo

Prijavijo se lahko tudi vsi tekmovalci in tekmovalke, ki
so registrirani v programih GZS.
Športna gimnastika
Datum področnih tekmovanj

Področna tekmovanja morajo biti končana do 15. marca 2014.
Šole so po področjih razvrščene v štiri skupine:
1. skupina: Maribor, Koroška, Pomurje in Podravje.
2. skupina: Domžale, Grosuplje, Gorenjska in Ljubljana.
3. skupina: Celje, Velenje, Posavje, Dolenjska in Zasavje.
4. skupina: Notranjska, Obala in Goriška.
S področnih tekmovanj se v polfinale iz vsake skupine
uvrstijo po tri najboljše ekipe in štirje najboljši posamezniki
v mnogoboju, ki niso člani uvrščenih ekip.
Rok za prijavo je 25. februar 2014. Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili
ŠŠT (prek spletne aplikacije).
Polfinalna tekmovanja morajo biti končana do vključno
aprila 2014.
1. skupina: I. in II. skupina področnega tekmovanja.
2. skupina: III. in IV. skupina področnega tekmovanja.
Izvajalca za izpeljavo polfinalnih tekmovanj bosta izbrana
na podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Na finalno tekmovanje se uvrstita po dve najboljši ekipi
iz posameznih polfinalnih skupin in štirje najboljši posamezniki v mnogoboju, ki niso člani uvrščenih ekip.
Datum finalnega tekmovanja

Finalno tekmovanje bo v mesecu aprilu 2014.

Kategorije

• Učenke in učenci, letnik 2005 in mlajši, tekmovanje
končajo na področni ravni (gimnastika in polfinalnih tekmovanjih v akrobatiki ter skokih z MPP).
• Učenke in učenci, letnik 2004, 2003 in 2002.
• Učenke in učenci, letnik 2001, 2000 in 1999.
Ekipe

Šola lahko v vsaki kategoriji za področno prvenstvo prijavi dve ekipi. Ekipa šteje 4 + 1 tekmovalce-ke. Na posameznem orodju lahko nastopijo vsi tekmovalci ene šole (najnižja
ocena na posamičnem orodju se ne upošteva v zbir ekipe).
V polfinale se lahko uvrsti le ena ekipa iz posamezne šole.
Na tekmovanju bomo podelili priznanja za ekipni mnogoboj

in posamični mnogoboj. Če šola nima ekipe, lahko prijavi
posameznike.
Program

Tekmovalni program je na voljo v pisarni Gimnastične
zveze Slovenije.
Opozorilo

Prijavijo se lahko tudi vsi tekmovalci in tekmovalke, ki
so registrirani v programih GZS.

Akrobatika
Datum polfinalnih tekmovanj

Polfinalni tekmovanji morata biti končani do decembra 2013.
Izvajalca za izpeljavo polfinalnih tekmovanj bosta izbran
na podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Šole so po področjih razvrščene v dve polfinalni skupini:
1. skupina: Maribor, Koroška, Pomurje, Podravje, Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Gorenjska.
2. skupina: Notranjska, Obala, Goriška, Zasavje, Dolenjska, Posavje, Velenje, Celje.
Prijave

Prijave pošljite preko spletne aplikacije do 5. novembra 2013.
Na finalno tekmovanje se uvrstijo tri najboljše ekipe iz
posamezne skupine in štirje najboljši posamezniki iz posamezne skupine, ki niso člani uvrščenih ekip.
Datum finalnega tekmovanja

Finalno tekmovanje bo v mesecu decembru 2013.
Izvajalec za izpeljavo finalnega tekmovanja bo izbran na
podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Prijave

Ponovna prijava uvrščenih ekip na finalno tekmovanje
ni potrebna.
Kategorije

• Učenke in učenci, letnik 2005 in mlajši, tekmovanje
končajo na področni ravni (gimnastika in polfinalnih tekmovanjih v akrobatiki ter skokih z MPP).
• Učenke in učenci, letnik 2004, 2003 in 2002.
• Učenke in učenci, letnik 2001, 2000 in 1999.
Ekipe

Tekmovanje je ekipno in posamično. Če šola nima ekipe, lahko prijavi posameznike. Šola lahko v vsaki kategoriji
za polfinalno prvenstvo prijavi dve ekipi. Ekipa šteje 4 + 1
tekmovalce-ke. V finale se lahko uvrsti le ena ekipa iz posamezne šole.
Program

Tekmovalni program bo vseboval obvezni skok in tri
poljubne iz preglednice skokov, ki so predvideni za šolska
športna tekmovanja. Tekmovalni program je na voljo v pisarni GZS.
Opozorilo

Prijavijo se lahko tudi vsi tekmovalci in tekmovalke, ki
so registrirani v programih GZS.

Skoki z male prožne ponjave
Datum polfinalnih tekmovanj

Izvajalca za izpeljavo polfinalnih tekmovanj bosta izbrana na podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo
tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Šole so po področjih razvrščene v dve polfinalni skupini:
• skupina: Maribor, Koroška, Pomurje, Podravje, Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Gorenjska.
2013/2014

|

i n f o r m ato r 1

|

stran

51

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
• skupina: Notranjska, Obala, Goriška, Zasavje, Dolenjska, Posavje, Velenje, Celje.
Prijave pošljite preko spletne aplikacije do 8. januarja 2014.
Na finalno tekmovanje se uvrstijo tri najboljše ekipe iz
posamezne skupine in štirje najboljši posamezniki iz posamezne skupine, ki niso člani uvrščenih ekip.
Datum finalnega tekmovanja

Finalno tekmovanje bo v mesecu februarju 2014.
Izvajalec za izpeljavo finalnega tekmovanja bo izbran na
podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Prijave

Ponovna prijava uvrščenih ekip na finalno tekmovanje
ni potrebna.
Kategorije

• Učenke in učenci, letnik 2005 in mlajši, tekmovanje
končajo na področni ravni (gimnastika in polfinalnih tekmovanjih v akrobatiki ter skokih z MPP).
• Učenke in učenci, letnik 2004, 2003 in 2002.
• Učenke in učenci, letnik 2001, 2000 in 1999.
Ekipe

Tekmovanje je ekipno in posamično. Če šola nima ekipe, lahko prijavi posameznike. Šola lahko v vsaki kategoriji
za polfinalno prvenstvo prijavi dve ekipi. Ekipa šteje 4 + 1
tekmovalce-ke. V finale se lahko uvrsti le ena ekipa iz posamezne šole.
Program

Tekmovalni program bo vseboval obvezni skok in tri
poljubne iz preglednice skokov, ki so predvideni za šolska
športna tekmovanja. Tekmovalni program je na voljo v pisarni GZS.
Opozorilo

Prijavijo se lahko tudi vsi tekmovalci in tekmovalke, ki
so registrirani v programih GZS.

Ples
Šolski plesni festival

Datumi

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Plesna zveza Slovenije.
Informacije in prijave: Urška Marinko,
Plesna zveza Slovenije, p.p. 2507,
1001 Ljubljana,
tel. 01 430 22 84, 041 732 580,
faks 01 230 14 17,
e-pošta: info@plesna-zveza.si,
spletna stran: www.plesna-zveza.si.

Šolska tekmovanja: do konca marca 2014.
Občinska tekmovanja: do konca marca 2014.
Področna tekmovanja: do konca aprila 2014.
Finale: 23. maj 2014.

Kategorije in vsebine tekmovanj

Učenci in učenke A starostne kategorije (1., 2. in 3. razred).
Učenci in učenke B starostne kategorije (4., 5. in 6. razred).
Učenci in učenke C starostne kategorije (7., 8. in 9. razred).
Šolski plesni festival je sestavljen iz naslednjih vsebin:
plesni tečaj, šolski ples in šolsko plesno tekmovanje. Učenci
in učenke tekmujejo posamezno v treh plesih: HIP HOP, POP
in LATINO. Ekipni zmagovalec je tista šola, ki ima v seštevku
posameznih rezultatov, svojih predstavnikov, najboljši rezultat. Ločeno poteka tudi tekmovanje plesnih parov v treh
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plesih.
Za šolsko leto
2013/2014 se tekmuje v plesih:
POČASNI VALČEK, CHA CHA CHA in SWING
(naslednje leto se plesi zamenjajo). Sestava plesnih parov
je lahko tudi istospolna. Učenci in učenke C starostne kategorije pa lahko sodelujejo tudi kot ŠOLSKA PLESNA PRODUKCIJA (skupina) na poljubno glasbo dolžine do maksimalno 2,5 minute z lastno plesno koreografijo. Podrobnosti
o načinu in poteku tekmovanja ter ocenjevanju nastopov
dobite pri koordinatorki projekta.
Tekmovalne stopnje

Šolsko tekmovanje
Na šolskem plesnem festivalu z vsebinami plesnega
tečaja, šolskega plesa in plesnim tekmovanjem sodelujejo
učenci in učenke A, B in C starostne kategorije. Na šolskem
tekmovanju se v vsaki starostni kategoriji izbere tekmovalce, ki zastopajo šolo na tekmovanjih višjih nivojev. V vsaki
starostni kategoriji se izbere ekipo šestih tekmovalcev, ki
tekmujejo posamezno in ekipno v treh plesih (hip hop, pop,
latino) in poljubno število plesnih parov, ki tekmujejo v treh
plesih. Šolska plesna produkcija (skupina) je sestavljena iz
ekipe najmanj šestih tekmovalcev in tekmovalk izključno
C starostne kategorije. Število tekmovalcev in tekmovalk
plesne skupine navzgor ni omejeno.
Občinsko tekmovanje
Občinska tekmovanja so lokalnega značaja in se organizirajo le v primeru zainteresiranosti šol določene občine. Na

Šolska športna
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občinskem plesnem festivalu z vsebinami plesnega tekmovanja sodelujejo ekipe učencev in učenk A, B in C starostne
kategorije.
Področno tekmovanje
Področni plesni festival za učence B in C starostne kategorije izpelje Plesna zveza Slovenije skupaj z izvajalcem. Na
področnem tekmovanju lahko zastopa šolo v vsaki starostni
kategoriji po šest tekmovalcev, ki tekmujejo posamezno in
ekipno v treh plesih (hip hop, pop, latino), poljubno število
plesnih parov, ki tekmujejo v treh plesih in v starostni kategoriji C, šolska plesna produkcija (skupina), ki sodeluje z
lastno plesno koreografijo. Tekmovalce, ki so si zagotovili
možnost nastopa na tekmovanju, morajo šole prijaviti organizatorju do datuma, ki je določen v razpisu.
Tekmovalna področja:
1. skupina (Maribor, Podravje),
2. skupina (Ljubljana z okolico),
3. skupina (Celje z okolico),
4. skupina (Koroška),
5. skupina (Dolenjska, Posavje, Zasavje),
6. skupina (Obala, Goriška, Notranjska),
7. skupina (Gorenjska),
8. skupina (Pomurje).
Iz vsakega področnega tekmovanja, C (7. – 9. razred)
starostne kategorije, se na državno tekmovanje praviloma
uvrsti sledeče število šol:
1. 1ajboljša šolska ekipa, če je na področnem tekmovanju sodelovalo do 10 šol;
2. najboljši šolski ekipi, če je na področnem tekmovanju sodelovalo od 11 do 20 šol;
3. najboljše šolske ekipe, če je na področnem tekmovanju sodelovalo nad 21 šol.
Nadalje 6 tekmovalcev izbranih na podlagi najboljših
uvrstitev posameznikov, ki niso že člani zmagovalnih šolskih ekip iz posameznega področja, prvi trije pari pri plesih
v paru in praviloma najbolje ocenjena šolska plesna skupina.
Učenci in učenke B starostne kategorije sklenejo tekmovanje
na področni ravni.
Finalno tekmovanje

Državni plesni festival (državno plesno tekmovanje) za
učence in učenke C starostne kategorije izpelje
Plesna zveza Slovenije skupaj z
izvajalcem.

Prijava

Za sodelovanje v projektu Šolski plesni festival se mora šola
ob začetku šolskega leta prijaviti Plesni zvezi Slovenije (PZS).
Po prejetju prijavnega obrazca in naročilnice za naročilo učnega materiala, prijavljene šole prejmejo s strani PZS izstavljen
račun in video zapis predpisanih koreografij ŠPF v obliki DVD
plošče ter zgoščenko s predpisano glasbo v vrednosti, vključno
s stroški poštnine, 40,00 EUR za posamezno triado.
Strokovni izvajalci projekta vsem prijavljenim šolam za
vsako starostno kategorijo posebej nudijo dve uri brezplačne
vadbe (kader in tehnična sredstva pokrije strokovni izvajalec, vadbeni prostor zagotovi šola); v nadaljevanju strokovni
izvajalec nadaljuje z izvajanjem plesnega tečaja na šoli. Po
opravljenem tečaju strokovni izvajalec skupaj s športnimi
pedagogi šole pripravi šolski ples in izbirno tekmovanje, na
katerem se za vsako starostno kategorijo izbere tekmovalce,
ki zastopajo šolo na tekmovanjih višjih nivojev.
Za vse ravni tekmovanja (razen šolske) mora šola prijaviti
svoje tekmovalce organizatorju tekmovanja, ki je imenovan
v razpisu tekmovanja ter koordinatorici projekta. Zadnji rok
prijave za občinska tekmovanja je do konca februarja 2014,
za področna tekmovanja do konca marca 2014, za finalno
zaključno tekmovanje pa do 17. maja 2014. Prijava posameznikov, parov in ekip, imenovanje izvajalca tekmovanja
in obveščanje o tekmovanju za državno raven poteka preko
spletne aplikacije »Šolska športna tekmovanja in prireditve«
na spletni strani www.sportmladih.net .
Štartnina

PZS si pridržuje pravico uvedbe plačila štartnin v višini 5
EUR na tekmovalca na področnih tekmovanjih ŠPF.
Pravilo

V sistemu tekmovanj Šolskega plesnega festivala smejo
na vseh nivojih (šolskem, občinskem, področnem in državnem) nastopiti le redno vpisani učenci in učenke šole in le
v svoji tekmovalni (starostni) kategoriji. Tekmujejo lahko
posamično, v parih in ekipno, pri čemer šolske ekipe ne
smejo biti okrepljene z učenci in učenkami drugih šol. Na
tekmovanjih ŠPF ne smejo nastopati učenci in učenke, ki so
registrirani pri kateri izmed tekmovalnih sekcij Plesne zveze
Slovenije (standardni in latinskoameriški plesi, akrobatski
rokenrol, moderni tekmovalni plesi).
Osnovna pravila, ki določajo potek projekta ŠPF, so opredeljena v Pravilniku za šolski plesni festival in v navodilih Potek tekmovanj ŠPF. Objavljena so na spletni strani www.plesna-zveza.si , kjer najdete tudi vse prijavne obrazce,
navodila o poteku projekta, rezultate, itd.
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Plavanje

Prijave

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Športno društvo Prima.
Informacije: Primož Kos,
tel.: 040 311 449,
e-pošta: primoz.kos1@guest.arnes.si.
Datumi izpeljave tekmovanj

Šolska tekmovanja: do konca decembra 2013.
Področna tekmovanja: do 17. marca 2014.
Finalno tekmovanje: petek, 11. april 2014.
Izvajalec in kraj finalnega tekmovanja bo izbran z razpisom (prijave preko spletne aplikacije).

Prijave za področno tekmovanje pošljite na naslov področnih centrov do konca decembra 2013.
Rok za prijavo na državno tekmovanje je 5. april 2014.
Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju potekata skladno
s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije). Na finale se
morajo skladno s skupnimi določili prijaviti tudi šole iz regij,
kjer je bilo izvedeno področno tekmovanje, saj področni
center ne prijavlja, temveč sporoči rezultate področnega
tekmovanja, iz katerih je razvidna pravica nastopa v finalu.

Kajak Kanu – veliki kanu

Discipline

Posamično – registrirani tekmovalci – 100 m mešano
(delfin, hrbtno, prsno, kravl).
Posamično – neregistrirani – 50 m prosto.
Ekipa – neregistrirani – štafeta 8 x 25 m prosto: ekipa –
štafeta je sestavljena iz štirih (4) učencev in štirih (4) učenk,
ki plavajo v poljubnem vrstnem redu. Tehnika plavanja je
poljubna, štafetna predaja je dotik roba bazena. Neregistrirani učenci, ki nastopajo posamično, lahko nastopajo tudi
v ekipi – štafeti.
Razpisna določila tekmovanj

Na osnovnošolskih plavalnih tekmovanjih v šolskem letu
2013/2014 sodelujejo učenci in učenke, letnik 1999 in mlajši,
ter učenci in učenke, letnik 2002 in mlajši, ki tekmovanje sklenejo na področni ravni. Učenci in učenke, ki so registrirani
pri Plavalni zvezi Slovenije, Vaterpolski zvezi Slovenije ali
Triatlonski zvezi kot tekmovalci, tekmujejo v svoji kategoriji
(registrirani tekmovalci) in nimajo pravice nastopa v ekipi –
štafeti. Pravtako v ekipi ne smejo nastopati učenci in učenke,
ki so prenehali z aktivnim treningom in tekmovanji, in sicer
še dve leti od zadnjega tekmovanja ali dve leti po izpisu s
seznama registriranih plavalcev PZS oziroma eno leto od
zadnjega tekmovanja ali eno leto po izpisu s seznama registriranih tekmovalcev VZS ali TZS. Tekmovanja potekajo v
25-metrskih zimskih bazenih.
Področna tekmovanja

Izvajalci področnih tekmovanj morajo koordinatorju
panoge poslati poročilo po končanem tekmovanju najkasneje do 25. marca 2014. Poročilo mora vsebovati popolno
ime šole, priimke in imena tekmovalcev oziroma članov ekip
– štafet, njihove letnice rojstva in rezultat.
Finale

Na finalno tekmovanje se s področnega tekmovanja
uvrstita prvi dve ekipi – štafeti. Sestava ekipe v finalu se
lahko razlikuje od sestave na področnem tekmovanju. Neodvisno od ekip se v kategorijah posameznikov v finale lahko
uvrsti osem (8) registriranih učencev in osem (8) učenk ter
osem (8) neregistriranih učencev in osem (8) učenk. Če na
določenem področju ni bilo organiziranega področnega tekmovanja, se lahko šole s tega področja prijavijo neposredno
v finale, vendar največ 4 učenci in 4 učenke v posamezni
disciplini ter ena ekipa. Če s posameznega področja ni prijav,
sme koordinator na finalno tekmovanje povabiti dodatne
ekipe in posameznike s področij, kjer je bilo tekmovanje izpeljano. Sestava ekipe v finalu se lahko razlikuje od sestave
na področnem tekmovanju.
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Datum in kraj

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Kajakaška zveza Slovenije.
Informacije: mag. Živa Cankar,
Kajakaška zveza Slovenije,
Celovška 25, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 339 66 10, 041 388 900,
e-pošta: ziva.cankar@kajak-zveza.si.

Četrtek, 15. maj 2014,
Bohinjsko jezero, Ribčev Laz, Pod skalco.

Prijave

Na tekmovanje se lahko prijavite izključno preko spletne
aplikacije ŠŠT. Šola lahko prijavi največ tri ekipe. Zadnji rok
za prijavo je 7. maj 2014.
Kategorije

Tekmovalci nastopajo v enotni starostni kategoriji. Pravico do nastopa imajo učenci, rojeni od leta 1998 do vključno
leta 2004. Omejitev glede spola ni.
Urnik tekmovanja

10.00 – sestanek vodij ekip z žrebanjem skupin ali parov
11.00 – preizkus čolnov in proge
12.00 – štart predtekmovanja oz. prvega dvoboja ali
troboja; vsakih 15 minut si sledijo naslednje skupine ali pari
15.00 – predviden zaključek tekmovanja s podelitvijo
priznanj in nagrad
Pravila tekmovanja

Dolžina proge je 200 m. Posadka šteje 7 članov, osmi je
rezerva. Priznanje se podeli tudi osmemu članu. Kanu upravljajo izključno učenci.
Tekmuje se po sistemu izpadanja. Glede na število prijavljenih bodo izžrebane trojke ali pari. Če bo prijavljenih
več kot 12 ekip, bo na sporedu predtekmovanje. Rezultati
predtekmovanja bodo podlaga za razvrstitev ekip v trojke.
Nagrade

Najboljše tri ekipe prejmejo pokale, člani teh ekip pa
medalje. Posebej bodo razvrščene tudi ekipe sestavljene
samo iz neregistriranih tekmovalcev (v športni panogi kajak kanu).
Varnost

Za varnost udeležencev bodo skrbeli reševalci iz vode in
spremljevalni čoln.
Trening

KZS bo skupaj s svojimi partnerji organiziral treninge
za zainteresirane ekipe. Potekali bodo med 5. in 9. majem
2014 po regijskih centrih (Ljubljana, Bohinj, Murska Sobota, Malence in Seča). Prijave za trening sprejema koordinatorka tekmovanja, Živa Cankar. Zadnji rok za prijavo
je 30. april 2014.
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Rafting

Kraj in datum

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Rafting zveza Slovenije.
Informacije: Janko Tavčar,
Stara cesta 1, 8351 Straža,
tel.: 041-657-460,
e-pošta: janko.tavcar@gmail.com.

Področna tekmovanja: jesen 2013 do 25. aprila 2014.
Državno tekmovanje: 22. maj 2013, Straža pri Novem mestu.

Kategorije

Učenci in učenke, letnik 1999 in mlajši.
Tekmovanje je ekipno. Ekipo sestavlja šest tekmovalcev.
V vsakem raftu je poleg tekmovalcev tudi strokovni vodja, ki
skrbi za varnost. Proga bo postavljena v delu reke, v katerem
je zagotovljena optimalna varnost udeležencev. Organizator
zagotovi za vse udeležence ustrezno opremo. Učenci za tekmovanje ne potrebujejo nobenega predznanja.

Tekmovanje se prične s plavanjem iz vode, ob robu bazena, in konča s tekom. Tekmuje se zaporedno, brez premora
med disciplinama.
Plava se v bazenu.
Prehod iz plavanja v tek poteka v menjalnem prostoru,
kjer je obvezno obuvanje tekaških copat.
V menjalnem prostoru se lahko nahajajo samo tekmovalci, njihova oprema in sodniki. Tekmovanje je posamično.
Na tekmovališču so lahko le tekmovalci, vodje ekip in
gledalci morajo ostati na tribunah oziroma ob progi.
Priznanja

Najboljši trije v posameznih disciplinah prejmejo medalje
ter praktične nagrade.

Zimski športi
Alpsko smučaje – veleslalom
Oragnizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Smučarska zveza Slovenije.
Informacije: Brane Vodopivec,
OŠ Pod goro Slovenske Konjice,
tel.: 041 331 475,
e-pošta: brane_vodopivec@hotmail.com.

Urnik državnega tekmovanja

10.00: prijava ekip;
10.00 – 11.00: trening;
11.30: tekmovanje;
13.30: razglasitev rezultatov.

Prijava

Prijave za področna tekmovanja pošljete koordinatorju,
ki bo določil kraj in datum področnega tekmovanja. S področnega tekmovanja se na državno tekmovanje uvrstijo
prve tri ekipe.
Rok za prijavo ekip na državno tekmovanje je 20. maj
2014. Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju potekata
skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije).
Dodatne informacije so dosegljive na spletni strani www.
sportmladih.net .

Akvatlon
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Triatlonska zveza Slovenije.
Informacije: Miloš Petelin,
tel.: 041 634 650,
e-pošta: milos.petelin@triatlonslovenije.si.
Datumi izpeljave tekmovanj

Področna tekmovanja: maj in junij 2014 (Murska Sobota,
Krško-Brestanica, Ptuj, Kamnik, Koper in Ljubljana).
Finalno tekmovanje: junij 2014,
Športni park Kodeljevo (bazen).
Prijave

Prijave za področno tekmovanje zbira vsak izvajalec
področnega tekmovanja. Prijave za državno tekmovanje
potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije).
Kategorije in discipline

Učenci in učenke, letnik 2001 in mlajši
(50 m plavanja, 400 m do 500 m plavanja).
Učenci in učenke, letnik 2000
(75 m plavanja, 800 m do 1000 m teka).
Učenci in učenke, letnik 1999
(100 m plavanja, 800 m do 1000 m teka).

Razpisna določila tekmovanj

Tekmuje se po pravilih triatlonske zveze Slovenije in
določilih tega razpisa.

Datum in kraj

Področna tekmovanja morajo biti končana do 21. februarja 2014.
Državno tekmovanje: 6. marec 2014.
Izvajalec in kraj tekmovanja bo izbran z razpisom (do
konca decembra 2013) in bo objavljen na spletni strani športa mladih.
Stopnje tekmovanja, kategorije in tekmovalna področja
Področna tekmovanja

Nekategorizirani starejši učenci in učenke (letnik 1999
in 2000), kategorizirani starejši učenci in učenke (letnik
1999), nekategorizirani mlajši učenci in učenke (letnik 2001
in 2002), kategorizirani mlajši učenci in učenke (letnik 2000
in 2001).
Šole so po področjih razdeljene v osem skupin (tekmovanje izvede področje, ki je odebeljeno in napisano prvo):
1. skupina: Goriška, Obala in Notranjska.
2. skupina: Posavje.
3. skupina: Gorenjska in Domžale.
4. skupina: Ljubljana, Grosuplje, Dolenjska.
5. skupina: Pomurje in Podravje.
6. skupina: Maribor.
7. skupina: Velenje in Koroška.
8. skupina: Celje in Zasavje.
Državno tekmovanje

Nekategorizirani starejši učenci in učenke (letnik 1999 in
2000), kategorizirani starejši učenci in učenke (letnik 1999),
kategorizirani mlajši učenci in učenke (letnik 2000 in 2001).
Prijava

Prijave ekipe in posameznikov, imenovanje izvajalca tekmovanja in obveščanje potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT
(preko spletne aplikacije). Rok za prijavo je ponedeljek, 3. marec
2014. Šola lahko na tekmovanje prijavi največ tri tekmovalce v
eni kategoriji. Prijave na dan tekmovanja niso možne.
Pravila

Področna tekmovanja
Tekmovanje je posamično in ekipno. V šolski ekipi lahko
nastopajo le nekategorizirani tekmovalci. Ekipo mlajših ses2013/2014
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tavljata dva ,
po času najhitrejša,
mlajša učenca in dve, po času
najhitrejši, mlajši učenki, ekipo starejših pa dva, po času najhitrejša, starejša učenca
in dve, po času najhitrejši, starejši učenki. Tekmovalci in
tekmovalke v vseh kategorijah se pomerijo samo v eni vožnji. Štartnine ni. Nekategorizirani mlajši učenci in učenke
(letnik 2001 in 2002) zaključijo tekmovanje na področni
ravni.
Državno tekmovanje
Tekmovanje je posamično in ekipno. Na državno tekmovanje se med nekategoriziranimi uvrsti najboljših deset
tekmovalcev v kategoriji in najboljše tri ekipe z vsakega
področja. V šolski ekipi lahko nastopajo le nekategorizirani tekmovalci. Ekipo sestavljata dva, po času najhitrejša,
učenca in dve, po času najhitrejši, učenki. Nekategorizirani
tekmovalci in tekmovalke se pomerijo v eni vožnji.
Za kategorizirane tekmovalce uvrstitev na področnem
tekmovanju ni pogoj za udeležbo na državnem tekmovanju.
Kategorizirani tekmovalci se pomerijo v eni vožnji kvalifikacij. Glede na rezultate, se nato tekmovalci na izpadanje
pomerijo v paralelnem veleslalomu. Kategorizirani so učenci,
ki so v sezonah 2011/12, 2012/13 in 2013/14 nastopali na
uradnih tekmah Smučarske zveze Slovenije. Štartnine ni.

jek,
3. marec
2014. Šola lahko na
državno tekmovanje prijavi
največ tri tekmovalce v eni kategoriji.
Prijave na dan tekmovanja niso možne.
Pravila

Tekmovalci in tekmovalke se pomerijo samo v eni vožnji.
Tekmovanje je posamično in ekipno. Ekipo sestavljata dva,
po času najhitrejša, učenca in dve, po času najhitrejši, učenki
iz iste šole. Štartnine ni.

Smučarski tek in biatlon

Deskanje na snegu

Datum in kraj

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Smučarska zveza Slovenije.
Informacije: Brane Vodopivec,
OŠ Pod goro Slovenske Konjice,
tel.: 041 331 475,
e-pošta: brane_vodopivec@hotmail.com.

Državno tekmovanje: 6. marec 2014.
Izvajalec in kraj tekmovanja bo izbran z razpisom (do
konca decembra 2013) in bo objavljen na spletni strani športa mladih.
Kategorije

Pravico nastopa imajo učenci in učenke letnik 1999, 2000
in 2001.
Stopnje tekmovanja
Državno tekmovanje.
Prijava

Prijave ekipe in posameznikov, imenovanje izvajalca tekmovanja in obveščanje potekajo skladno s skupnimi pravili
ŠŠT samo preko spletne aplikacije. Rok za prijavo je ponedelstran
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Datum in kraj

Organizator
Zavod za šport RS Planica in
Smučarski klub Ihan.
Informacije: mag. Matjaž Pavovec,
Smučarski klub Ihan,
Bistriška cesta 1, Ihan, 1230 Domžale,
tel.: 041 790 799,
e-pošta: tskihan@gmail.com,
www.tsklub-ihan.si.

Februar 2014, Športno rekreacijski center Pokljuka.

Prijave

Rok prijav bo določen z določitvijo datuma tekmovanja.
Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije).
Kategorije
Tek na smučeh

• Učenke in učenci,
letnik 1999 in mlajši – kategorizirani (s SLO točkami).
• Učenke in učenci,
letnik 1999 in mlajši – nekategorizirani (brez SLO točk).
Biatlon

• Učenke in učenci,
letnik 1999 do 2003 – kategorizirani (s SLO točkami).
• Učenke in učenci,
letnik 1999 do 2003 – nekategorizirani (brez SLO točk).
Tekmovanje nekategoriziranih tekmovalcev v obeh
disciplinah šteje tudi ekipno, in sicer se za ekipni rezultat
štejejo dva najbolje uvrščena tekmovalca (učenca) in dve
najboljši uvrščeni tekmovalki (učenki) posamezne OŠ.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Dolžina prog in pravila
Tek na smučeh

Kategorizirani tekmovalci: 3200 m, skupinski štart
ob 9.30, prosta tehnika.
Nekategorizirani tekmovalci: 2000 m, skupinski štart
ob 10.00, prosta tehnika.
Biatlon

Kategorizirani tekmovalci: 3200 m, streljanje 2 x leže z
naslonom, štart ob 10.30, posamično v 30-sekundnem časovnem intervalu, prosta tehnika, za vsak zgrešen strel časovni
pribitek 10 sekund, nastrelitev od 8.30 do 9.20.
Nekategorizirani tekmovalci: 2000 m, skupinski štart
– po skupinah (do 10 tekmovalcev), prvi štart predvidoma
ob 11.20, prosta tehnika, streljanje 1 x leže z naslonom, za
vsak zgrešen strel časovni pribitek 10 sekund.
Nekategorizirani tekmovalci v disciplini biatlon se
morajo na dan prireditve ob 9.00 obvezno udeležiti predstavitve rokovanja z zračnim orožjem.
Opozorilo

Med kategorizirane tekmovalce se štejejo tekmovalci, ki
so bili oz. so, v sezonah 2011/2012 in 2012/13 evidentirani
v seznam registriranih tekmovalcev pri Smučarski zvezi
Slovenije kot smučarji tekači ali kot tekmovalci v biatlonu.
Tekmuje se po pravilih SZS in IBU. Vsi tekmovalci –
učenke in učenci – tekmujejo na lastno odgovornost oz.
na odgovornost OŠ, ki jih prijavi. Učenke in učenci lahko
tekmujejo zgolj v eni razpisani panogi (smučarski tek ali
biatlon) in eni tekmovalni kategoriji.
Šole morajo ob dvigu štartnih številk položiti kavcijo 30
eur, ki jo dobijo vrnjeno ob vrnitvi vseh štartnih številk!
Priznanja in nagrade

Razglasitev bo predvidoma 30 minut po prihodu zadnjega
tekmovalca v cilj.
Priznanja in nagrade prejmejo prvi trije uvrščeni tekmovalci (učenci in učenke) v vsaki tekmovalni kategoriji in prve
tri uvrščene OŠ med nekategoriziranimi tekmovalci (učenci
in učenke) v smučarskem teku in biatlonu.

Smučarski skoki
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Smučarska zveza Slovenije.
Informacije: Biserka Drinovec,
Športna zveza Tržič,
Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič,
tel.: 05 901 03 13, 051 354 064,
faks: 05 901 03 16,
e-pošta: sportna.zveza.trzic@t-2.net.

Datumi
Področna tekmovanja

Gorenjska regija: 14. januar 2014.
Štajersko – Koroška regija: 15. januar 2014.
Ljubljanska regija: 16. januar 2014, ŠD Zabrdje.
Državno prvenstvo
30. januar 2014, Štajerska regija.

Področna tekmovanja

Potekala bodo na dveh ravneh: na regijski in državni.
Slovenija je razdeljena na tri skakalne regije: na Gorenjsko,
Ljubljansko ter Štajersko-Koroško. Najprej bodo izvedena
regijska tekmovanja na prilagojenih objektih - skakalnicah
do K 7, kot je opredeljeno v Biltenu SZS za skoke in nordijsko kombinacijo za kategorije cicibanov. Najboljših petnajst
učencev in 5 učenk regijskih tekmovanj vsake kategorije se
uvrsti na državno prvenstvo.

Kategorije dečki:

•
•
•
•

letnik 2007,
letnik 2006,
letnik 2005,
letnik 2004 ali izjemoma leto starejši, če
obiskujejo 4. razred osnovne šole.

Kategorije deklice:

• letnik 2006 in 2007,
• letnik 2004 in 2005.
Pravico do nastopa imajo le neregistrirani učenci - tekmovalci. Vsi, ki so aktivni tekmovalci in so člani skakalnih
klubov, nimajo pravice do nastopa.
Predpisana oprema:

• smuči za alpsko smučanje z varnostnim okovjem,
• čevlji za alpsko smučanje,
• ogrevalni smučarski komplet (skakalni ali tekmovalni dresi za alpsko smučanje niso dovoljeni),
• čelada,
• rokavice.
Pravila tekmovanja

1. Vsak tekmovalec bo lahko opravil tri skoke,
od katerih štejeta točkovno najboljša dva.
2. Dolžine skokov se merijo na 0,25 metra natančno.
3. Če tekmovalec podrsa pri doskoku, se mu
od dolžine odšteje 0,25 metra, če pade,
pa 0,5 m. Slog skoka se ne ocenjuje.
4. Točkovanje: 1 meter je 6 točk.
5. Na državno prvenstvo se uvrsti najboljših petnajst dečkov iz vsake kategorije, ter najboljših 5 deklic iz posamezne kategorije po izvedenih področnih tekmovanjih.
Nagrade – regijska tekmovanja

1. Vsi tekmovalci prejmejo diplomo.
2. Vsi tekmovalci prejme praktične nagrade.
3. Tekmovalci, uvrščeni od prvega do tretjega mesta v vsaki kategoriji, prejmejo medalje.
2013/2014
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve
4. Nagrade – državno prvenstvo

1. Vsi tekmovalci prejmejo diplomo.
2. Vsi tekmovalci prejmejo praktične nagrade.
3. Tekmovalci, uvrščeni od prvega do tretjega mesta, v vsaki kategoriji, prejmejo medalje.
4. Zmagovalci vsake kategorije zagotovijo svoji šoli en avtobus za ogled Planiške prireditve
2014 na četrtkovem dnevu Planica in otroci.

Judo
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Judo zveza Slovenije.
Informacije in prijave: Iztok Babič,
Marezige 23b, 6273 Marezige,
tel.: 05 653 32 81, 031 625 170,
e-pošta: iztok.babic@siol.net.

Učenci in učenke, letniki 1999, 2000 in 2001
Kategorije

Učenci: do 38 kg, do 42 kg, do 46 kg, do 50 kg, do 55 kg,
do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg, do 81 kg in nad 81 kg.
Učenke: do 36 kg, do 40 kg, do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg,
do 57 kg, do 63 kg, do 70 kg in nad 70 kg.
Področna tekmovanja

Področna tekmovanja morajo biti izpeljana do 26. januarja 2014. Tekmovalce prijavite z obrazcem 1 na naslov kontaktne osebe, imenovane pri področnem centru. Kontaktna
oseba tudi imenuje izvajalca tekmovanja.
Področja

1. področje
Pomurje, Maribor, Podravje. Informacije: Aleš Antolinc,
Klemenčičeva 24, 2000 Maribor, tel.: 02 471 03 39, 041 731 666.
2. področje
Notranjska, Goriška in Obala.Informacije: Mojmir Kovač,
Obala 47, 6320 Portorož, tel.: 05 674 80 60, 041 724 262.
3. področje
Ljubljana in Gorenjska.Informacije: Raša Sraka, Novakova 1, 1000 Ljubljana, tel.: 041 831 570.
4. področje
Celje, Dolenjska in Koroška.
Informacije: Štefan Cuk, Cesta na Dobrovo 87, 3000 Celje,
tel.: 03 541 74 17, 031 655 221.
Izvajalec mora na področnih tekmovanjih zagotoviti dva
borilna prostora, velika 6 x 6 m in 2 m varnostnega prostora. Na finalnem tekmovanju morajo biti vsaj trije borilni
prostori.
S področnih tekmovanj se uvrstijo v finale iz vsake težinske kategorije po štirje učenci in učenke.
Finalno tekmovanje

Finalno tekmovanje bo v četrtek, 5. junija 2014.

Točkovanje

Tekmovanje je posamično in ekipno. Tekmovanje upoštevamo kot ekipno, če sta s posamezne šole prijavljena vsaj
dva tekmovalca. Za ekipno uvrstitev upoštevamo prvih šest
mest v posamezni kategoriji (1. mesto – 10 točk; 2. mesto – 7
točk; 3.– 4. mesto – 4 točke; 5.– 6. mesto – 1 točka). Pri štirih
tekmovalcih in manj v posamezni kategoriji: 1. mesto – 5
točk; 2. mesto – 3 točke; 3.– 4. mesto – 1 točka.
Prijava

Rok za prijavo tekmovalcev je do srede, 29. januarja 2014.
Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju za državno raven
poteka skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije).
stran
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Rok za prijavo organizacije finalnega tekmovanja je 31.
oktober 2013. Izvajalec za izpeljavo finalnega tekmovanja bo
izbran na podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo
tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Štartnina

Štartnina za področna prvenstva je 10 EUR, za finalno
državno prvenstvo štartnine ni.
Urnik tekmovanja

8.00 do 9.30 – tehtanje tekmovalk in tekmovalcev
9.30 do 9.45 – žrebanje tekmovalk in tekmovalcev
10.00 – začetek tekmovanja

Pravila

Na tekmovanjih lahko nastopajo le udeleženci, katerih
starost ustreza razpisu.
Izvajalec mora na finalnem tekmovanju zagotoviti tri borilne prostore velikosti 6 x 6 m in 2 m varnostnega prostora.
Vsi gledalci, vodje ekip in trenerji morajo biti na tribunah
ali na za to določenem prostoru, ki je ločen od tekmovalnega
prostora. Tekmovalci, ki čakajo na tekmovanje, so v prostoru, ki ga za to določi izvajalec.
Borbe trajajo tri minute.
Tekmovanje poteka po pokalnem sistemu z dvojnim repesažem.
Na šolskih tekmovanjih so prepovedane naslednje tehnike:

• ročni meti »seoi nage« iz klečeča položaja (razen, če
sta kontakt in izravnoteženje v izvedbi že predhodno dana in sledi met preko klečečega položaja);
• bočni meti »koshi guruma« in vsi ročni prijemi v globokem prijemu okrog vratu (sodnik z
»mate« prekine borbo in opozori tekmovalca);
• končni prijem »kesa gatame« z močnim globokim prijemom okrog vratu.
Sodnik po uspešno izvedenih navedenih metih prekine
boj z »mate« in akcijo razveljavi. Če tekmovalec s prepovedanimi meti nadaljuje in ne upošteva sodnikovega opozorila,
dobi kazenske točke. Če je premočan prijem z rokami, sodnik
z »mate« prekine akcijo. Če je končni prijem »kesa gatame«
pravilen, vendar tekmovalec, ki drži končni prijem, povečuje
pritisk okrog vratu, sodnik prekine s »sono-mama«, popravi
prijem in z »yoshi«se akcija nadaljuje.
Učenci in učenke, letnik 2005 in mlajši

Učenci in učenke lahko nastopajo skupaj.
Kategorije: 21 kg, 24 kg, 27 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg
in nad 42 kg.
Tekmujemo po sistemu prilagojene »sumo« igre, vsak
z vsakim. Razdeljeni so po kategorijah in po dveh ravneh
znanja, tako kot določajo šolski pasovi.
Priporočamo, da se nagradi vse nastopajoče in se ne izpostavlja posameznega dosežka.
Učenci in učenke tekmovanje končajo na občinski ravni.
Učenci in učenke, letniki 2002, 2003 in 2004

Tekmovanje – borbe za mlajše kateg“orije trajajo po dve
minuti.
Učenci in učenke končajo tekmovanje na področni ravni.
Kategorije

Mlajši učenci: do 30 kg, do 34 kg, do 38 kg, do 42 kg, do
46 kg, do 50 kg, do 55 kg do 60 kg in nad 60 kg.
Mlajše učenke: do 28 kg, do 32 kg, do 36 kg, do 40 kg, do
44 kg, do 48 kg, do 52 kg do 57 kg in nad 57 kg.

Izvajalec tekmovanja

Izvajalca tekmovanja izbere kontaktna oseba, imenovana po področjih, navedenih v razpisu za starejše učence in
učenke.
Prijave

Prijava za področno tekmovanje (obrazec 1) mora vsebovati: ime in priimek, letnico rojstva, kategorijo, natančen
naslov šole, žig šole in podpis ravnatelja. Prijaviti se morate na naslov koordinatorja, imenovanega pri posameznem
področju. Koordinator posameznega področja določi z razpisom datum prijave. Izvajalec za izpeljavo finalnega tekmovanja bo izbran na podlagi prijav prek prijavnega obrazca
za izpeljavo tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT). Prijave
pošljite najkasneje do 31. oktobra 2013 na naslov koordinatorja panoge.

Badminton
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Badmintonska zveza Slovenije.
Informacije: Dušan Skerbiš,
Sokolska 10, 8233 Mirna,
tel.: 041 742 234,
e-pošta: dusan.skerbis@badminton-zveza.si.

Datumi in kraji

Posamično tekmovanje
Občinsko tekmovanje: do konca novembra 2013.
Področna tekmovanja: do konca januarja 2014.
Finalno tekmovanje: 12. marec 2014.
Ekipno tekmovanje
Občinsko tekmovanje: do konca decembra 2013.
Področna tekmovanja: do sredine februarja 2014.
Finalno tekmovanje: 16. april 2014.
Kraj in izvajalca do finalnega tekmovanja izbirajo vodje
področnih centrov, imenovani na začetku razpisov. Izvajalec za izpeljavo finalnega tekmovanja bo izbran na podlagi
prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo tekmovanja (glej
skupna pravila ŠŠT).

vabi k sodelovanju badmintonske klube, športna
društva in šolske športne krožke pri projektu

SLOVENIJA IGRA BADMINTON
ki bo potekal v soboto, 28.9.2013,
12.10.2013 širom Slovenije
• predstavitve badmintona v klubih
in po dogovoru tudi v šolah
• ekshibicijske tekme najboljših slovenskih
badmintonistov, učenje badmintona, turnirji,
nagradne igre, ipd.
Prav tako vabimo športne pedagoge, da se udeležijo
brezplačnega izobraževalnega programa
Shuttle Time za delo z badmintonskimi začetniki.
Več informacij: info@badminton-zveza.si
www.badminton-zveza.si
schools badminton programme
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BADMINTONSKA OPREMA ZA ŠOLE
»oprema, ki jo uporabljajo badmintonske šole
največjih slovenskih klubov«

Kategorije in stopnje tekmovanja

• Učenci in učenke, letnik 2003 in mlaj-

ši, tekmujejo do
občinske ravni. klube, športna
vabi k sodelovanju
badmintonske
•
Učenci
in
učenke,
letnik krožke
2001 in mlajši,
kondruštva in šolske športne
pri projektu

čajo s tekmovanjem na področni ravni.
• Učenci in učenke, letnik 1999 in mlajši, tekmujejo na državni ravni.
Če je učenec/ka, ki je npr. letnik 2001, nastopal tako na
ki bo potekal
v soboto,
28.9.2013,
širom
Slovenije
občinski kot
tudi na področni
ravni med
letniki
1999/2000 in
se je uvrstil med prve tri, ima pravico nastopiti na državnem
prvenstvu.
Vsak tekmovalec
lahko tekmuje le v eni kategori• predstavitve
badmintona
v klubih
ji.
Nekategorizirani
in
kategorizirani
tekmovalci tekmujejo
in po dogovoru tudi v šolah
posebej (glej pravila).

SLOVENIJA IGRA BADMINTON

• ekshibicijske
Prijave tekme najboljših slovenskih
badmintonistov,
učenje
badmintona,
turnirji, in obvePrijava ekipe,
imenovanje
izvajalca tekmovanja
ščanje
o
tekmovanju
za
državno
raven
morajo
biti skladni s
nagradne igre, ipd.
skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije).
Pravila – posamično tekmovanje

Prav tako Na
vabimo
športne
pedagoge,
da seposebej
udeležijo
posamičnem
tekmovanju
tekmujejo
kategoribrezplačnega
izobraževalnega
programa
zirani in nekategorizirani
tekmovalci.
Pri nekategoriziranih
lahko
nastopajo
in učenke, ki v sezonah
2011/2012,
Shuttle
Time
za deloučenci
z badmintonskimi
začetniki.
2012/2013 in 2013/2014 nimajo točk na nobeni od lestvic
BZS.
S področnihinfo@badminton-zveza.si
tekmovanj se v finale uvrstijo trije prvoVeč informacij:
uvrščeni www.badminton-zveza.si
v vsaki kategoriji. Sistem tekmovanja je odvisen
schools badminton programme

Šolski komplet FZ Forza
VELIKI (244 EUR z DDV):
• 20 loparjev
Fusion 40 (aluminij)
• 4 dozice plastičnih žogic
(po 6 žogic)
• torba + DVD +
poster s pravili

Šolski komplet FZ Forza
MALI (134,2 EUR z DDV):
• 10 loparjev
Fusion 40 (aluminij)
• 2 dozici plastičnih žogic
(po 6 žogic)
• torba + DVD +
poster s pravili

NAROČILA pošljite na:
HL TRGOVINA d.o.o., Lunačkova 17, 8233 Mirna
info@hl-trgovina.si
Rok plačila 30 dni, dobava v roku 8 dni od prejetega
naročila. Možnost nakupa posameznih artiklov.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
od števila prijavljenih. Igra se po badmintonskih pravilih,
in sicer na dva dobljena niza do 21.
Pravila – ekipno tekmovanje

V ekipnem tekmovanju tekmujejo posebej kategorizirani in nekategorizirani tekmovalci. Pri nekategoriziranih
lahko nastopajo učenci in učenke, ki v sezonah 2011/2012,
2012/2013 in 2013/2014 nimajo točk na nobeni od lestvic BZS.
Vsak ekipni dvoboj ima pet iger, obsega pa igro učencev
posamezno, igro učenk posamezno, igro učencev dvojic, igro
učenk dvojic in igro mešanih dvojic. Ekipa šteje najmanj štiri
člane, dve učenki in dva učenca (največ 3 + 3). Tekmovalec
lahko v posameznem ekipnem dvoboju igra le dve igri. S
področnih tekmovanj se v finale uvrsti prvouvrščena ekipa.
Sistem tekmovanja bo določen naknadno. Šteje oz. igra se
po pravilih mednarodne badmintonske zveze, in sicer na dva
dobljena niza do 21 točk.

Namizni tenis
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Namiznoteniška zveza Slovenije.
Informacije in prijave: Danijel Šarlah,
Namiznoteniška zveza Slovenije,
Celovška 25, 1000 Ljubljana,
tel. 01 439 75 60, faks: 01 433 11 42,
e-pošta: info@ntzs.si.

Datumi in kraji

•
•
•
•
•
•

Šolska tekmovanja: do konca novembra 2013.
Občinska tekmovanja: do konca decembra 2013.
Področna tekmovanja: do sredine februarja 2014.
Četrtfinalna tekmovanja: do sredine marca 2014.
Polfinalna tekmovanja: do sredine aprila 2014.
Finalno tekmovanje: do sredine maja 2014.
Kraj in izvajalca do področnega tekmovanja izbirajo vodje
področnih centrov, imenovani na začetku razpisov.
Izvajalci za izpeljavo četrfinalnih, polfinalnih in finalnega
tekmovanja bodo izbrani na podlagi prijav prek prijavnega
obrazca za izpeljavo tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Kategorije in stopnje tekmovanja

Tekmovanje je ekipno in posamično.
Vsi učenci in učenke v spodaj omenjenih kategorijah tekmujejo do finala državne ravni.
Pravila

V ekipnem tekmovanju lahko nastopajo vsi učenke in
učenci (s točkami in brez točk). V ekipi tekmujeta dva učenca
in dve učenki (ekipa mora šteti obvezno štiri člane). Igra
se do treh zmag. Rezultat je lahko 3 : 0, 3 : 1, 3 : 2. Sistem
ekipnega tekmovanja:
učenec 1 : učencu 1,
učenec 2 : učencu 2,
učenka 1 : učenki 1,
učenka 2 : učenki 2,
mešani par : mešanemu paru.

Posamično tekmovanje delimo na naslednje kategorije:

A: posamezno učenci absolutna kategorija; vsi igralci
od 1-9 razreda – nad 80 točk (vsi, ki so osvojili točke
v sezoni 2012/2013 – končna lestvica NTZS za sezono
2012/2013 v kategoriji mlajših kadetov in kadetov).
A1: posamezno učenke absolutna kategorija; vse igralke,
od 1-9 razreda – nad 80 točk (vse, ki so osvojile točke
v sezoni 2012/2013 – končna lestvica NTZS za sezono

stran

60 |

i n f o r m ato r 1

|

2 01 3/2 01 4

2012/2013 v kategoriji mlajših kadetinj in kadetinj).
B: posamezno učenci (do vključno 80 točk) – kategorija
1.–5. razred. (vsi, vključno z igralci, ki so osvojili točke
v sezoni 2012/2013 – končna lestvica NTZS za sezono
2012/2013 v kategoriji mlajših kadetov in kadetov).
B1: posamezno učenke (do vključno 80 točk) – kategorija 1.–5. razred. (vse, vključno z igralkami, ki so
osvojile točke v sezoni 2012/2013 – končna lestvica
NTZS za sezono 2012/2013 v kategoriji mlajših kadetinj in kadetinj).
C: posamezno učenci (do vključno 80 točk) – kategorija
6.–9. razred. (vsi, vključno z igralci, ki so osvojili točke
v sezoni 2012/2013 – končna lestvica NTZS za sezono
2012/2013 v kategoriji mlajših kadetov in kadetov).
C1: posamezno učenke (do vključno 80 točk) – kategorija 6.–9. razred. (vse, vključno z igralkami, ki so
osvojile točke v sezoni 2012/2013 – končna lestvica
NTZS za sezono 2012/2013 v kategoriji mlajših kadetinj in kadetinj).
V kategorije B, B1, C, C1 se lahko prijavijo samo učenke in učenci, ki so na končnih lestvicah NTZS za sezono
2012/2013 v kategoriji kadetinj oziroma kadetov in kategoriji mlajših kadetinj oziroma mlajših kadetov imeli
največ (vključno) 80 točk v posamezni kategoriji.
Tekmovalci se lahko prijavijo le v eno kategorijo.

Igra se na dva dobljena niza do 11 točk.
• Na šolskih,občinskih in področnih tekmovanjih ni omejitev glede števila udeležencev, razen če jih postavi izvajalec.
• S področnih tekmovanj se najboljša ekipa in 2 učenki ter 2 učenca iz vsake kategorije uvrstijo na četrtfinalno tekmovanje.
• Na polfinalno tekmovanje se uvrstijo 2 ekipi in 4 učenke
ter 4 učenci iz vsake kategorije četrtfinalnih tekmovanj.
• Na finalno tekmovanje se uvrstijo 2 ekipi in 4 učenke
ter 4 učenci iz vsake kategorije polfinalnih tekmovanj.
• Na četrtfinalnem, polfinalnem in finalnem tekmovanju igrajo po sistemu vsak z vsakim.
Tekmovalna področja

Na četrtfinalnih tekmovanjih se združujejo področja:
1. SKUPINA
Pomurje, 2. Podravje, 3. Maribor, 4. Koroška
2. SKUPINA
5. Celje, 6. Velenje, 7. Posavje, 8. Zasavje
3. SKUPINA
9. Dolenjska, 10. Grosuplje, 11. Domžale, 12. Ljubljana
4. SKUPINA
13. Gorenjska, 14. Notranjska, 15. Goriška, 16. Obala
Na polfinalnih tekmovanjih se združujejo področja od
1 do 8 in od 9 do 16. Če na katerem področju ne bo dovolj
prijav, bo organizator povabil na tekmovanje ekipe z drugih
področij.
Prijave

Za državno raven od vključno četrtfinala dalje poteka prijava skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije).
Prijave za izpeljavo tekmovanj

Zaradi povečanja števila kategorij igranja se za izvedbo
četrtfinalnih, polfinalnih, finalnih tekmovanj lahko prijavijo
izvajalci z najmanj osmimi mizami. Prijavijo se preko prijavnega obrazca ŠŠT. Organizator je dolžan poslati kratko poročilo o izvedbi za medije, če je možno tudi slikovno gradivo.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Športno plezanje
organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Planinska zveza Slovenije –
Komisija za športno plezanje.
Informacije: Albin Simonič, Osnovna šola
Primoža Trubarja Laško, podružnica
Debro, Poženelova 26, 3270 Laško,
tel. 03 734 38 16, 031 227 281,
faks 03 734 38 26,
e-pošta: albin.simonic@oslasko.si.
Datum in kraj

Sobota, 12. april 2014 v športni dvorani Zlato polje v Kranju.

Čas tekmovanja

10.00: Mlajši učenci in učenke brez in z licencami.
13.00: Starejši učenci in učenke brez in z licenco.

Kategorije

Tekmovalci brez licenc:
• mlajši učenci in učenke, letnik 2001 – 2004;
• starejši učenci in učenke, letnik 1999 -2000.
Tekmovalci z licencami:
• mlajši učenci in učenke, letnik 2001 – 2004;
• starejši učenci in učenke, letnik 1999 - 2000.
Za učence in učenke letnika 2005 in mlajše šolsko tekmovanje ni organizirano.
Tekmovanje je tudi ekipno. Pri tem štejeta dva najboljša
rezultata v vsaki kategoriji, tako med nelicenciranimi kot
licenciranimi. Točkuje se po sistemu državnega prvenstva
Komisije za športno plezanje.
Prijave

Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju poteka skladno s
skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije) do 9. aprila 2014.
Pravila

Tekmovanje bo potekalo na način, ki se imenuje »plezanje na flash«. To pomeni, da bodo tekmovalci lahko gledali
tekmovalce, ki bodo plezali pred njimi. Vse kategorije do
starejših učencev in učenk z licenco, bodo plezali z varovanjem z vrha. Starejši učenci in učenke z licenco pa bodo plezali
s sprotnim vpenjanjem. Tekmovalci morajo biti v dvorani
vsaj pol ure pred pričetkom tekmovanja v svoji kategoriji.
Vsem tekmovalcem se bo meril čas vzpona, ki bo odločal o
mestu v primeru enake višine, tako da superfinale ni mogoč.
V primeru enake višine in časa si tekmovalca delita mesto.
Čas se meri od dviga obeh nog od tal do padca. Če tekmovalec doseže vrh se čas ustavi, ko zadrži zadnji oprimek z
obema rokama (pri varovanju z vrha), oz. ko vpne zadnji
komplet.
Smeri bodo narejene po barvah, tako da bo za posamezno
kategorijo veljala samo določena barva oprimkov.

 25. tekmovanje
»Mladina in gore«

Datum in kraj

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in Mladinska
komisija pri Planinski zvezi Slovenije.
Informacije in prijave: Brigita Čeh,
Ormoška cesta 11, 9240 Ljutomer,
tel.: 041 977 469,
e-pošta: brigita.ceh@gmail.com.

Državno tekmovanje bo 11. januarja 2013 na Osnovni šoli
Braslovče.
Področna tekmovanja

Področna tekmovanja bodo 9. novembra 2013 na naslednjih področjih:
5. regija: Podravje, Pomurje, Koroška, Savinjska dolina.
Izvajalec: OŠ Hajdina, PD Ptuj.
6. regija: Primorska, Notranjska, Posočje.
Izvajalec: OŠ Toneta Tomšiča Knežak, PD Snežnik Ilirska Bistrica.
7. regija: Ljubljansko območje, Gorenjska, Dolenjska in
Bela krajina,
Kamniškobistriško območje, Zasavje.
Izvajalec: OŠ Gorje, PD Gorje.
Prijave

Šola lahko prijavi več ekip. Štiričlansko ekipo sestavljajo
učenci in učenke od šestega do devetega razreda iste osnovne šole. Prijava ekipe, imenovanje izvajalca in obveščanje
o tekmovanju za državno in regijsko raven potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije). Prijave
pošljite do 18. septembra 2013 po pošti na naslov: Planinska
zveza Slovenije, Mladinska komisija, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana in nato še preko spletne aplikacije Šolska športna
tekmovanja.
Vsebina tekmovanja

Na regijskem tekmovanju udeleženci rešujejo naloge iz
splošnih planinskih vsebin.
Na državnem tekmovanju bodo udeleženci v prvem delu
tekmovanja reševali naloge iz splošnih planinskih vsebin.
Drugi, finalni del, bo kviz. Če ima ena ali več šol enako število točk, tekmovalci rešujejo dodatne naloge in praktične
naloge iz planinskih veščin.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Streljanje z zračno puško
Za učence in učenke
letnik 1999 in 2000

Področna tekmovanja: januar 2014.
Finalno tekmovanje: marca 2014, Ljubljana.

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Strelska zveza Slovenije.
Informacije: Andreja Vlah,
Športna zveza Postojna,
Pot k Pivki 4, 6230 Postojna,
tel.: 05 720 25 41, 040 418 287,
e-pošta: vandreja@hotmail.com.
Področna tekmovanja: januar 2014.
Finalno tekmovanje: marca 2014, Ljubljana.

Občinsko tekmovanje

Občinska tekmovanja naj bodo izvedena v sodelovanju
s strelsko organizacijo. Nastopajo učenke in učenci, letnik
1999 in 2000 (starejši pionirji). Tekmovanje je ekipno in
posamično za učenke in učence. Ekipo sestavljajo trije tekmovalci istega spola iste šole. Čas streljanja 20 strelov je 40
minut. Streljajo s serijsko zračno puško na tarče R – 8.
Področno tekmovanje

Področno tekmovanje izvedejo koordinacijski področni
odbori, ki so v tem letu izvajalci področnih tekmovanj. Izvajalci morajo poslati zapisnike področnih tekmovanj koordinatorki panoge do februarja 2014. V poročilu področnih
tekmovanj navedejo natančne naslove nastopajočih šol in
posameznikov, ki so se uvrstili v finale.
Kontaktne osebe po področjih

SEVEROVZHODNA REGIJA: Gregor Maučec, Kratka
ulica 5, 9224 Turnišče, tel.: 031 817 059, e-pošta: gregor.
maucec@gmail.com.
SEVERNA REGIJA: Peter Golob, Plintovec 8, 2201 Zgornja
Kungota, tel.: 041 471 025, e-pošta: peter.golob@strelstvo.si.
VZHODNA REGIJA: Oto Strakušek, Ribnik 26, 1420 Trbovlje, tel.: 040 604 240,
e-pošta: oto.strakusek@zsd-kszr.si.
SEVEROZAHODNA REGIJA: Janko Demšar, Partizanska
cesta 41, 4220 Škofja Loka, tel.: 041 719 049, e-pošta: demsar.j@gmail.com.
OSREDNJA REGIJA: Elvira Valant,
Mestna strelska zveza Ljubljna,
Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana,
tel.: 031 647 214, e-pošta: elvi.valant@gmail.com.
JUGOVZHODNA REGIJA: Anton Ajster,
Krška vas 6, 8262 Krška vas,
tel.: 040 170 695, e-pošta: anton.ajster@siol.net.
ZAHODNA REGIJA: Zoro Oražem,
Stara cesta 5, 6320 Portorož,
tel.: 041 788 124, e-pošta: rozo@t-2.net.
Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko
spletne aplikacije na www.sport-mladih.net). Tekmovalce
naj prijavijo šole.
Finalno tekmovanje

Na finalno državno tekmovanje se s področnega tekmovanja uvrstita prvouvrščena ekipa in najboljša drugouvrščena ekipa po rezultatu – skupaj osem ekip. Med posamezniki
pa se na državno tekmovanje uvrstita dva najboljša učenca
in dve najboljši učenki s področnega tekmovanja
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Občinsko tekmovanje

Občinska tekmovanja naj bodo izvedena v sodelovanju
s strelsko organizacijo. Nastopajo učenke in učenci, letnik
2001 in 2002 (mlajši pionirji) ter 2003 in mlajši (cicibani).
Tekmovanje je ekipno in posamično za učenke in učence.
Ekipo sestavljajo trije strelci iste šole. Ekipa je lahko mešana. Streljajo z razdalje 10 m. Čas streljanja 20 strelov je 40
minut. Streljajo s serijsko zračno puško na tarče R – 8. Učenci in učenke streljajo z naslonom po pravilih SZS.
Področno tekmovanje

Datumi in kraji
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Področno tekmovanje izvedejo koordinacijski področni
odbori, ki so v tem letu izvajalci področnih tekmovanj. Izvajalci morajo poslati zapisnike področnih tekmovanj koordinatorki panoge do februarja 2014. V poročilo področnih
tekmovanj navedejo natančne naslove nastopajočih šol in
posameznikov, ki so se uvrstili v finale.
Kontaktne osebe po področjih so enake kot pri tekmovanju starejših.
Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko
spletne aplikacije na www.sport-mladih.net). Tekmovalce
naj prijavijo šole.
Finalno tekmovanje

Na finalno državno tekmovanje se s področnega tekmovanja uvrsti učenec/učenka, ki doseže normo:
norma 145 krogov – mlajši učenci
norma 135 krogov – mlajše učenke
norma 130 krogov - cicibani
norma 120 krogov – cicibanke
Norme morajo učenci doseči na področnem tekmovanju!
Posamezna osnovna šola lahko prijavi samo eno ekipo.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Lokostrelstvo
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Lokostrelska zveza Slovenije.
Informacije: Matija Žlender, Šmarska
cesta 38, 6000 Koper, tel.: 051 666 128,
e-pošta: lzs.solskiprogram@gmail.com.
Datumi in kraji dvoranskega tekmovanja

Področni dvoranski tekmovanji bosta organizirani 18.
januarja 2014 na dveh področjih:
• Sever (Ljubljanska in Gorenjska regija, Štajerska, Koroška in Prekmurje).
• Jug (Primorska, Gorenjska in Posavje).
Državno dvoransko tekmovanje bo 15. februarja 2014.
Kraji tekmovanja bodo določeni naknadno.
Datumi in kraji zunanjega tekmovanja

Področni zunanji tekmovanji bosta organizirani 19. aprila
2014 na dveh področjih:
• Sever (Ljubljanska in Gorenjska regija, Štajerska, Koroška in Prekmurje).
• Jug (Primorska, Gorenjska in Posavje).
Državno zunanje tekmovanje bo 17. maja 2014.
Kraji tekmovanja bodo določeni naknadno.

Prijave

Roki prijav:
Področni dvoranski tekmovanji: 14. januar 2014.
Državno dvoransko tekmovanje: 15. april 2014.
Področni zunanji tekmovanji: 11. februar 2014.
Državno zunanje tekmovanje: 13. maj 2014.
Prijave na področna in državni tekmovanji potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije).
•
•
•
•

Urnik tekmovanja

Dvoranska in zunanja tekmovanja: 1. izmena od 10.00
do 12.00 in 2. izmena od 13.00 do 15.00.
Tekmovalna pravila

Tekmovanje na vseh stopnjah poteka s standardnim lokom. Končni tekmovalni pravilnik je v pripravi in bo objavljen naknadno.

Kolesarstvo
Cestno kolesarstvo – vožnja na čas

Kategorije

Učenci in učenke od 1. do 3. razreda.
Učenci in učenke od 4. do 6. razreda.
Učenci in učenke od 7. do 9. razreda.
Vse starostne kategorija tekmujejo v enotnem slogu:
• standardni lok.
Tekmovanje se deli na nelicencirane tekmovalce (brez
licence LZS, člani šolskih krožkov) in licencirane (člani LZS
s tekmovalno licenco).

Datum in kraj

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica, Kolesarska
ekipa Radenska KD Življenje – KD Rog
Ljubljana in Kolesarska zveza Slovenije.
Informacije: Miha Kocilja,
Kolesarska ekipa Radenska KD Življenje,
Slomškova 4, 1000 Ljubljana,
faks: 01 434 73 78, tel./faks: 01 434 73 79,
e-pošta: kdrog@volja.net.

Sreda, 25. september 2013, Tacen – policijski poligon.

Prijave

Poimenske prijave tekmovalcev z letnico rojstva in opombo, koliko tekmovalcev nima svojega kolesa, sprejemamo
do vključno 18. septembra 2013 preko spletne aplikacije
ŠŠT. Natisnjene in ožigosane obrazce posredujte na naslov:
Kolesarska ekipa Radenska KD Življenje, Slomškova 4, 1000
Ljubljana, faks: 01 434 73 78, tel./faks.: 01 434 73 79 ali po
e-pošti: info@kdrog.si ali info@radenska-kdft.si.
Šola lahko v posamezni kategoriji prijavi največ 4
učence in 4 učenke. Zaradi priprave štartnih list, kasnejših prijav ne bomo upoštevali!
Kategorije

Vsi učenci in učenke, rojeni 1999 in mlajši (do letnika 2004).

Pravila

RAVEN TEKMOVANJA: Finalno tekmovanje.
TEKMOVALNA PROGA: Krožna proga v dolžini 400 m s
spretnostnimi nalogami.
POTEK TEKMOVANJA:
Dečki in
deklice, l.
2001–2002

Dečki in
deklice, l.
1999–2000

Število krogov 1

2

3

Dolžina

400 m

800 m

1.200 m

9.00

Po končani
predhodni
dirki

Po končani
predhodni
dirki

Kategorija

Pričetek
tekmovanja

Dečki in
deklice, l.
2003–2004

Tekmovanje bo ekipno in posamično. Za ekipno razvrstitev bodo štele uvrstitve osmih prvouvrščenih tekmovalcev.
2013/2014
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Za prvo mesto dobi tekmovalec 10 točk, za drugo 8, za tretje
6, za četrto 5, za peto 4, za šesto 3, za sedmo 2 točki in za
osmo 1 točko.
Oprema

Tekmovalci oziroma tekmovalke imajo lahko svoja kolesa (cestno, gorsko, bmx), prav tako pa bomo organizatorji
priskrbeli nekaj koles za tiste, ki jih ne bodo imeli. Za vsakega tekmovalca je obvezna ZAŠČITNA ČELADA.
Nagrade

Trije najboljši posamezniki oz. posameznice prejmejo
medalje, najboljše tri ekipe (šole) pa pokale.
Učenci in učenke na tekmovanju niso posebej zavarovani,
zato opozarjamo mentorje, da morajo biti zavarovani v šoli.

Orientacijski tek
organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Orientacijska zveza Slovenije v
sodelovanju z Orientacijskim
klubom Tivoli.
Informacije: Aleš Ferenc,
Storžiška 20, 4000 Kranj,
tel.: 031 801 924,
e-pošta: ales.ferenc@oskaselj.si.

Datumi in kraji

Državno tekmovanje bo v četrtek, 10. oktobra 2013 na
OŠ Vodice.
Prijave

Rok za prijavo na državno tekmovanje je do 1. oktobra
2013. Prijava na tekmovanje, prijava za izvedbo in obveščanje o tekmovanju potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT.
Kategorije

Učenci/učenke - A, letnik 1999, 2000, (dolžina proge ~3,0km).
Učenci/učenke - B, letnik 2001, 2002 (dolžina proge ~2,5km).
Učenci/učenke - C, letnik 2003 in mlajši,
(dolžina proge ~1,5km).
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Tehnična zahtevnost prog je prilagojena znanju v določeni starosti.
Stopnje tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo na državni ravni. Kvalifikacije niso potrebne. Tehnična zahtevnost prog je prilagojena
znanju v določeni starosti.
Področni šolski tekmovanji Slovenija vzhod (Pomurje, Podravje, Maribor, Koroška, Velenje, Celje, Posavje, Dolenjska, Zasavje, Domžale in Ljubljana) in Slovenija zahod
(Grosuplje, Gorenjska, Notranjska, Goriška in Obala) bosta
potekali pomladi 2014, organizator bo znan naknadno.
Urnik tekmovanja

8:45 – 10:00 Prihod in registracija
10:00 – 10:30 Pozdravni govor in simulacija tekmovanja
10.30 – 10.45 Priprava na tekmovanje in odhod na start
11:00 – 12:30 Start tekmovalcev
13:00 – 14:45 Kosilo in zabavni program
14.30 – Prihod zadnjih tekmovalcev v cilj
14:45 – 15.15 Razglasitev in zaključek
Objavljen bo tudi v razpisu posameznega tekmovanja
najmanj mesec dni pred tekmovanjem na spletnih straneh
www.sportmladih.net ter www.orientacijska-zveza.si.
Pravila

• Tekmovanje je posamično in ekipno (ekipa: ločeno po spolu; samo za kategorijo A, najmanj
3 učenci/učenke, največ 5 tekmovalcev).
• Šola lahko prijavi na tekmovanje poljubno število
tekmovalcev v vsaki kategoriji. Za ekipno uvrstitev
šole štejejo najboljši trije rezultati v kategoriji A.
• Sistem točkovanja bo objavljen v biltenu tekmovanja.
• Uvrščeni so vsi tisti tekmovalci, ki najdejo vse kontrolne točke prej kot v 120 minutah.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Bowling
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Bowling zveza Slovenije.
Informacije in prijave: Peter Strle,
Gubčeva ulica 12, 1270 Litija, tel.:
05 907 47 90, 041 426 366, faks:
05 907 47 91, e-pošta: solska.liga@
bowlingzveza.si ali peter.strle@guest.arnes.si.
Datumi

Šolska tekmovanja: od oktobra do decembra 2013.
Področna tekmovanja: marec 2014.
Finalno tekmovanje: 12. aprila 2014.

Kategorije

Učenci in učenke, letnik 1999 in mlajši.

Prijave

Prijave za tekmovanje pošljite koordinatorju panoge.

Stopnje tekmovanja

• Posameznik mora kar se da hitro najti vse kontrolne
točke od starta do cilja v pravilnem vrstnem redu.
• Kontrolne točke so vrisane na karto za orientacijski tek. Tekmovalne karte še ni v registru kart.
• Tekmovalec dobi karto na startu.
• Proga, razen kontrolnih točk v naravi, ni označena.
Tekmovalec jo izbere sam s pomočjo karte in kompasa. To je edini dovoljeni tehnični pripomoček.
• Za beleženje prisotnosti na kontrolnih točkah se
uporablja elektronski sistem (SportIdent). Za tekmovalce, ki imajo svoj čip, številko navedite ob prijavi.
Ostali tekmovalci bodo dobili čip na uporabo (reverz). Izguba čipa se plača glede na vrednost čipa.
• Tekmovanje poteka v vsakem vremenu.
Oprema

Vsak tekmovalec mora imeti ustrezna oblačila in obutev
za tek po gozdu. Svetujemo, da ima vsak tekmovalec še
rezervna oblačila in obutev v primeru dežja.
Za gibanje po šoli so potrebni copati.
Opozorilo

Tekmovanje je brezplačno. Šola bo organizirala kosilo
po šolskem ceniku. Ob prijavi tekmovalcev navedite število
kosil za tekmovalce in spremljevalce.

• Šolska tekmovanja: izvedba je pretežno prepuščena posameznim šolam, pri čemer BZS:
• prijavljenim šolam pošlje pravila bowlinga,
skupaj s pravili športnega obnašanja (ob prijavi se šola zaveže spoštovati ta pravila);
• prijavljenim šolam pošlje priporočila za izvedbo šolskih tekmovanj in sestavo šolske ekipe;
• prijavljenim šolam posreduje ponudbe lokalnih bowling centrov za posebej ugodne tarife treningov in tekmovanj v času od 12. do 16.
ure (t.j., neposredno po zaključku pouka).
Končni rezultat šolskega tekmovanja je sestavljena šolska ekipa, ki jo šola prijavi na regijsko tekmovanje. Termin
izvedbe šolskih tekmovanj oz. izborov šolskih ekip je oktober-december 2013.
Področna tekmovanja organizira BZS v sodelovanju z
izbranim bowling centrom v regiji, pri čemer BZS:
• predpiše sistem tekmovanja, ki je opisan v nadaljevanju;
• bowling centru, kjer se izvaja tekmovanje,
predpiše vzorec mazanja bowling stez;
• zagotovi sodnika BZS;
• zagotovi komplet diplom za tri prvouvrščene ekipe.
Tekmovalni sistem je fleksibilen glede na vnaprej neznano število vključenih šol v posamezni regiji. Glede na dejansko število šol je sistem izveden v več krogih (v vsakem
se odigrata po dve igri), in sicer:
• kvalifikacijski krog: v primeru več kot 8 prijavljenih ekip
se izvede kvalifikacijski krog, ki določi najboljših 8 ekip;
• polfinale: 8 ekip igra dvoboje, naprej se uvrstijo 4 ekipe, uvrščene po rezultatih;
• prvi štirje igrajo finalni krog po turnirskem sistemu (dvoboji za uvrstitev v finale in dvoboji za 1. oziroma 3. mesto).
V primeru manjšega števila ekip je najprej izveden kvalifikacijski krog za razvrstitev po rezultatih, nato pa finalni
krog po turnirskem sistemu. V primeru dveh prijavljenih
ekip se izvede dvoboj s štirimi igrami. Če je v regiji samo ena
prijavljena ekipa, se avtomatsko uvrsti na državno prvenstvo, ne dobi pa naziva področnega prvaka.
Ekipa, ki zmaga na področnem tekmovanju ter drugouvrščena ekipa predstavljata področje na državnem (finalnem)
tekmovanju. Termin izvedbe področnih tekmovanj je marec
2014, točen urnik pripravi BZS v koordinacij s sodelujočimi
šolami in glede na šolski koledar v posamezni regiji. Tekmo2013/2014
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vanja so izvedena med tednom, praviloma znotraj regije (če
je na razpolago infrastruktura), neposredno po pouku.
Državno (finalno) tekmovanje organizira BZS v Ljubljani kot turnir področnih prvakov in podprvakov. Največje
število udeležencev (ob udeležbi vseh regij) je 32 ekip.
Tekmovalni sistem je zasnovan na največ 32. sodelujočih
ekipah v več krogih (v vsakem se odigrata po dve igri):
• kvalifikacijski krog, ki določi najboljših 8 ekip;
• polfinale: 8 ekip igra dvoboje, naprej se uvrstijo 4 ekipe, uvrščene po vsoti rezultatov
kvalifikacijskega in polfinalnega kroga;
• prvi štirje igrajo finalni krog po turnirskem sistemu (dvoboji za uvrstitev v finale in dvoboji za 1. oziroma 3. mesto).
Termin izvedbe državnega tekmovanja je predvidoma v
soboto, 12. aprila 2014.

Organizira Kegljaška zveza Slovenije kot finalni turnir
posameznikov in posameznic, kamor se uvrstijo po trije
najboljši učenci in učenke iz področnih tekmovanj v vsaki
starostni kategoriji.
Tekmovalna pravila

• 60 lučajev polno.
• 5 poskusnih metov.
• Krogla premera 15 cm (teža 2,3 kg)
ali 14 cm (teža 1,8 kg).
• O končni uvrstitvi odloča večje število podrtih kegljev.
• V primeru enakega rezultata najprej odloča manjše število zgrešenih metov, če je tudi to enako,
pa je boljši mlajši tekmovalec (rojstni datum).
Športna oprema

• Majica in kratke hlače ali trenerka.
• Čisti dvoranski copati.
Prijavnina

Kegljanje

Datumi

Državno (finalno) tekmovanje

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Kegljaška zveza Slovenije.
Informacije in prijave : Franc Gornik,
Sinja gorica 19, 1380 Cerknica
tel.: 01 709 68 43, 041 682 548,
faks: 01 709 68 44,
e-pošta: gornik@siol.net.

Šolska tekmovanja: november in december 2013.
Področna tekmovanja: marec 2014.
Finalno tekmovanje: 21. april 2014 – kegljišče GOLOVEC
Celje.

Kegljaška zveza Slovenije v sodelovanju s kegljaškimi
klubi s posameznih področji zagotavlja na področnih in na
finalnem tekmovanju:
• objekt (kegljišče);
• sodnike;
• medalje za prva tri mesta v vsaki kategoriji;
• praktične nagrade;
• pomoč pri organizaciji in vodenju tekmovanja.
Šole oziroma tekmovalci ne plačujejo prijavnine.

Šah
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Šahovska zveza Slovenije.
Informacije: Primož Kokalj,
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 436 58 05, 041 686 746,
e-pošta: info@sah-zveza.si.

Kategorije :

Učenci in učenke, letnik 1999 in 2000.
Učenci in učenke, letnik 2001 in 2002.

Stopnje tekmovanja
Šolska tekmovanja

Izvedba je pretežno prepuščena posameznim šolam skupaj s kegljaškimi klubi na posameznem področju pri čemer
Kegljaška zveza Slovenije:
• prijavljenim šolam pošlje pravila kegljanja,
skupaj z pravili športnega obnašanja;
• prijavljenim šolam pošlje priporočila za izvedbo šolskih
tekmovanj in pravila disciplin, v katerih se tekmuje;
• prijavljenim šolam posreduje ponudbe lokalnih kegljaških centrov za posebej ugodne
čase treningov in tekmovanj, v času od 12 do
16 ure (neposredno po zaključku pouka);
• končni rezultati šolskega tekmovanja so kvalifikacije
za področno tekmovanje, kamor se uvrstijo po trije
najboljši posamezniki iz vsake starostne kategorije.

Tekmovanje posameznikov

Organizira Kegljaška zveza Slovenije v sodelovanju z izbranim kegljaškim centrom v posamezni regiji pri čemer
Kegljaška zveza Slovenije:
• predpiše sistem tekmovanja, ki je opisan v nadaljevanju;
• zagotovi sodnika z ustrezno licenco KZ Slovenije;
• zagotovi komplet medalj za prve tri posameznike(ce) v vsaki kategoriji.

Stopnje tekmovanj

Področna tekmovanja
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Datumi

Šolska tekmovanja: do konca oktobra 2013.
Občinska tekmovanja: do konca novembra 2013.
Področna tekmovanja: najkasneje do 22. decembra 2013.
Državno tekmovanje za posameznike: 11. januar 2014.

Kategorije

Učenci in učenke, letnik 2005 in mlajši.
Učenci in učenke, letnik 2002 in mlajši.
Učenci in učenke, letnik 1999 in mlajši.

Tekmovalna področja

Organizacijo področnih prvenstev urejajo področni koordinatorji. Seznam koordinatorjev s kontaktnimi podatki bo
objavljen v začetku šolskega leta na spletni strani Šahovske
zveze Slovenije.
Šolska in občinska tekmovanja izpeljejo šole ali lokalne
službe, ki skrbijo za šport. Področna tekmovanja potekajo
na šestnajstih področjih.
Na državno tekmovanje kategoriziranih igralcev in igralk se uvrstijo prvi trije s področnega tekmovanja starejših
učencev/učenk, letnik 1999 in mlajši, poleg njih pa še predstavnik/predstavnica izvajalca tekmovanja in dodatno po
en predstavnik/predstavnica s področij, ki so v preteklem

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
šolskem letu na državnem tekmovanju kategoriziranih igralcev in igralk osvojila prva tri mesta – skupno torej največ 52
igralcev oz. igralk. Na državno tekmovanje nekategoriziranih
igralcev in igralk se uvrstijo prvi trije s področnega prvenstva mlajših učencev/učenk, letnik 2002 in mlajši, poleg
njih pa še predstavnik/predstavnica izvajalca tekmovanja
in dodatno po en predstavnik/predstavnica s področij, ki so
v preteklem šolskem letu na državnem tekmovanju nekategoriziranih igralcev in igralk osvojili prva tri mesta – skupno
torej največ 52 igralcev oz. igralk.
Dekleta lahko igrajo v konkurenci fantov, vendar s tem
izgubijo pravico nastopa v svoji dekliški konkurenci.
Urnik tekmovanja

Šahovska zveza Slovenije bo razpis tekmovanja z vsemi
natančnimi informacijami o izvedbi objavila po izbiri izvajalca finalnega tekmovanja na svoji spletni strani www.
sah-zveza.si ter na spletnem portalu www.sportmladih.net.
Izbor izvajalcev

Kraj in izvajalec finalnega državnega tekmovanja bosta
izbrana z razpisom za tehnično izvedbo. Šole lahko pred tem
pošljejo ponudbe za izvedbo šolskih tekmovanj na naslov
Šahovske zveze Slovenije do 30. septembra 2013.
Prijave

Rok za prijavo na finalno državno tekmovanje je do srede, 8.
januarja 2014, do 12.00. Prijave in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije). Dodatne
informacije bodo dosegljive na portalu ŠZS: www.sah-zveza.si.
Pravila

Na vseh stopnjah tekmovanja tekmovalci igrajo po
pravilih FIDE za pospešeni šah. Priporočamo, da igrajo po
švicarskem sistemu, sedem do devet kol (po Bergerjevem
sistemu pa le v primeru majhnega števila sodelujočih). Na
šolskih in občinskih tekmovanjih je priporočljiv igralni čas
15 minut na igralca/igralko, na področnih in državnih tekmovanjih pa 10 minut + 5 sekund na potezo na igralca/igralko. Lahko igrajo tudi s prej navedenim igralnim časom.

Ekipno tekmovanje
Datumi

Občinska tekmovanja: do konca decembra 2013.
Področna tekmovanja: do 2. marca 2014.
Državno tekmovanje: 16. marec 2014.

Kategorije

Učenci in učenke, letnik 2005 in mlajši.
Učenci in učenke, letnik 2002 in mlajši.
Učenci in učenke, letnik 1999 in mlajši.

Tekmovalna področja

Organizacijo področnih prvenstev urejajo področni koordinatorji. Seznam koordinatorjev s kontaktnimi podatki bo
objavljen v začetku šolskega leta na spletni strani Šahovske
zveze Slovenije.
Stopnje tekmovanj

Občinska tekmovanja izpeljejo šole ali lokalne službe, ki
skrbijo za šport. Področna tekmovanja potekajo na šestnajstih področjih.
Na državno tekmovanje se uvrsti le prvouvrščena ekipa s
področnega tekmovanja učencev in učenk, letnik 1999, poleg nje pa še predstavnik izvajalca tekmovanja in dodatno
po ena ekipa s področij, ki so v preteklem šolskem letu na
državnem ekipnem tekmovanju osvojila prva tri mesta, skupno 20 ekip v vsaki konkurenci.
V ekipi fantov lahko nastopa neomejeno število deklet, vendar s tem izgubijo pravico nastopa v svoji dekliški konkurenci.

Urnik tekmovanja

Šahovska zveza Slovenije bo razpis tekmovanja z vsemi
natančnimi informacijami o izvedbi objavila po izbiri izvajalca finalnega tekmovanja na svoji spletni strani www.
sah-zveza.si ter na spletnem portalu www.sportmladih.net.
Izbor izvajalcev

Kraj in izvajalec finalnega državnega tekmovanja bosta
izbrana z razpisom za tehnično izvedbo. Šole lahko pred tem
pošljejo ponudbe za izvedbo šolskih tekmovanj na naslov
Šahovske zveze Slovenije do 30. septembra 2013.
Prijave

Rok za prijavo na finalno državno tekmovanje je do srede,
12. marca 2014, do 12.00. Prijave in obveščanje o tekmovanju
potekata skladno s pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije).
Dodatne informacije bodo dosegljive na portalu ŠZS: www.
sah-zveza.si.
Pravila

Na vseh stopnjah tekmovanja tekmovalci igrajo po
pravilih FIDE za pospešeni šah in Ekipnem pravilniku ŠZS.
Priporočamo, da igrajo po švicarskem sistemu, sedem do
devet kol (po Bergerjevem sistemu pa le v primeru majhnega števila sodelujočih). Na občinskih tekmovanjih je igralni
čas 15 minut na igralca/igralko, na področnih in državnih
tekmovanjih pa 10 minut + 5 sekund na potezo na igralca/
igralko. Lahko igrajo tudi s prej navedenim igralnim časom.

2013/2014
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 Šolska športna
tekmovanja za
osnovnošolce
in srednješolce s
posebnimi potrebami
Zavod za šport RS Planica bo v šolskem letu 2013/2014
nadaljeval z vključevanjem mladih s posebnimi potrebami
v sistem šolskih športnih tekmovanj in prireditev.
Ker želimo otroke s posebnimi potrebami vključiti med
vrstnike, k sodelovanju vabimo vse ravnatelje osnovnih in
srednjih šol, starše otrok in druge institucije, ki se ukvarjajo
z vzgojo in izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami, da
nam pomagajo pri ustvarjanju pogojev za njihovo športno
dejavnost. Če imate na šoli učence/dijake invalide, vas prosimo, da jih z vsebino te okrožnice seznanite, prav tako pa
tudi njihove starše, razredne učitelje in športne pedagoge.

Prijave

Organizatorji
Zavod za šport RS Planica in
Zveza za šport invalidov Slovenije
– Paraolimpijski komite.
Informacije: Zveza za šport invalidov
Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠISPOK), Cesta 24. junija 23,
1231 Ljubljana-Črnuče,
tel.: 01 530 08 92,
e-naslov: jana.cander@zsis.si.

Obveščanje o tekmovanju poteka skladno s skupnimi
pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije). Obvestila bodo objavljena tudi na spletni strani Zveze za šport invalidov Slovenije
– Paraolimpijski komite – www.zsis.si ter na www.facebook.
com/sportinvalidov.
Sistem in urnik tekmovanja bosta pripravljena glede na
število in strukturo prijavljenih.
Prijave pošljite na elektronski naslov jana.cander@zsis.si.
Kategorije : Učenci in učenke ter dijaki in dijakinje.

Tekmovanja bodo potekala v sklopu finalnih športnih
tekmovanj za osnovne oziroma srednje šole (glej razpise pri
OŠ in SŠ).

Atletika za osnovne šole
Tek 60 m:
• popolnoma slepi – s spremljevalcem,
• slabovidni,
• invalidi na vozičku,
• gluhi in naglušni,
• otroci z avtizmom,
• amputiranci,
• osebe s cerebralno paralizo.
• Tek 300 m:
• popolnoma slepi – s spremljevalcem,
• slabovidni,
• invalidi na vozičku,
• gluhi in naglušni,
• otroci z avtizmom,
• amputiranci,
• osebe s cerebralno paralizo.
Suvanje krogle (2 kg):
stran
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•

popolnoma slepi – s spremljevalcem,
slabovidni,
invalidi na vozičku,
gluhi in naglušni,
otroci z avtizmom,
amputiranci,
osebe s cerebralno paralizo.

Skok v daljino:

• popolnoma slepi – s spremljevalcem,
• slabovidni,
• gluhi in naglušni,
• otroci z avtizmom,
• amputiranci,
• osebe s cerebralno paralizo.
Tekmovalke in tekmovalci lahko izberejo med
suvanjem krogle in skokom v daljino in ju kombinirajo s teki. V suvanju krogle in v skoku v daljino ima vsak tekmovalec tri poskuse.

Atletika za srednje šole
Tek 100 m:

•
•
•
•
•
•
•

popolnoma slepi – s spremljevalcem,
slabovidni,
invalidi na vozičku,
gluhi in naglušni,
otroci z avtizmom,
amputiranci,
osebe s cerebralno paralizo.

•
•
•
•
•
•
•

popolnoma slepi – s spremljevalcem,
slabovidni,
invalidi na vozičku,
gluhi in naglušni,
otroci z avtizmom,
amputiranci,
osebe s cerebralno paralizo.

•
•
•
•
•
•
•

popolnoma slepi – s spremljevalcem,
slabovidni,
invalidi na vozičku,
gluhi in naglušni,
otroci z avtizmom,
amputiranci,
osebe s cerebralno paralizo.

Tek 400 m:

Suvanje krogle (3 kg):

Skok v daljino:

•
•
•
•
•
•

popolnoma slepi – s spremljevalcem,
slabovidni,
gluhi in naglušni,
otroci z avtizmom,
amputiranci,
osebe s cerebralno paralizo.
Tekmovalke in tekmovalci lahko izberejo med suvanjem
krogle in skokom v daljino in ju kombinirajo s teki. V suvanju krogle in v skoku v daljino ima vsak tekmovalec tri
poskuse.
Opomba:

Razporeditev v predlagane skupine je modifikacija mednarodnih pravil. Tekmovalci so razdeljeni v več homogenih
skupin. Predlagane razdelitve tekmovalcev v naštetih športih so narejene z namenom omogočati tekme v skupinah
(družbi). Pridržujemo si pravico do združevanja skupin v
primeru premajhne udeležbe tekmovalcev. Za vsa vprašanja
o pravilih, pripomočkih, načinu treniranja itd. se obrnite na

Šolska športna
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Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
oziroma na e-naslov: jana.cander@zsis.si.
Prijavitelj mora zagotoviti spremljevalca(-e) na tekmovališču.

Namizni tenis za osnovne šole
Posamično:

•
•
•
•

tekmovalci, ki tekmujejo sede,
tekmovalci, ki tekmujejo stoje,
gluhi in naglušni,
otroci z avtizmom.

Plavanje za osnovne in srednje šole
50 m prosto za različne kategorije invalidnosti.

Ulični tek (18. Ljubljanski maraton)
osnovnošolski tek za otroke s posebnimi potrebami

Kraj prireditve

Središče in okolica mesta Ljubljane.

Datum in čas prireditve

Sobota, 26. oktobra 2013, z začetkom ob 12.30.

Dolžine prog

Za promocijski tek učencev in učenk OPP na 600 m.

Urnik štartov

Promocijski tek za učence in učenke OPP ob 12.30.

Rok prijav

Prijavite se lahko na spletni strani
www.vw-ljubljanskimaraton.si do 15. oktobra 2013.

Tekmovalne kategorije

Promocijski tek učencev in učenk OPP razreda je netekmovalnega značaja.
Zdravstveno varstvo

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob trasi in na
cilju maratona bo dežurala zdravniška služba.
Trasa proge

Promocijski tek osnovnih šol OPP se bo pričel na Slovenski cesti in končal na Kongresnem trgu. Trasa bo potekala po
ulicah in cestah središča mesta.
Nagrade

V promocijskem teku OPP bodo vsi udeleženci prejeli
spominsko medaljo.
Splošna določila

Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS, tega razpisa
in pravilih Mednarodne atletske federacije (IAAF). Informacijska služba, ki bo dajala vsa navodila v zvezi s tekmovanjem bo poslovala na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 234 80 00 do 15.10.2013.
Uradni rezultati bodo objavljeni v reviji Šport mladih ter
na spletnih straneh www.sportmladih.net in www.vw-ljubljanskimaraton.si. Pritožna komisija bo poslovala na dan
tekmovanja na Kongresnem trgu v prostorih sekretariata.
Pisne pritožbe sprejema pritožna komisija s predloženo kavcijo v višini 20 EUR. Rezultatov promocijskega teka OPP
ne bomo objavljali!
2013/2014
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KOLEDAR TEKMOVANJ IN PRIREDITEV ZA
OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
		 OKTOBER
26. atletika, ulični tek, Ljubljanski maraton
		 NOVEMBER
14. badminton, učenci, finale, Črnomelj
21. plavanje, finale, Kranj
		 JANUAR
15. med dvema ognjema, finale, Celje
18. Šolski pokljuški maraton, Rudno polje
		 FEBRUAR
5. odbojka, učenke, finale, Domžale
11. alpsko smučanje, Rogla

		 MAREC
6 badminton, učenke, finale, Radovljica
18. košarka, finale, Ljubljana
		 APRIL
4. namizni tenis, finale, Litija
15. nogomet, konec področnih tekmovanj
24. atletika, šolski ekipni kros
		 MAJ
9. nogomet, konec polfinalnih tekmovanj
27. atletika, konec področnih tekmovanj
30. nogomet, finale
		 JUNIJ
6. atletika, finale, Ljubljana

Športne igre OŠPP
Organizator
Zavod za šport RS Planica.
Informacije: Domen Frankovič, Center
za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje
Velenje, Kidričeva 19, 3320 Velenje,
tel.: 031 284 089, 03 898 68 40,
faks: 03 898 68 47,
e-pošta: domen.frankovic@guest.arnes.si.

Atletika za učence in učenke, letnik
1998 in mlajše
Izvajalec ZUJL OŠ Levstikov trg 1, 1000 Ljubljana.
Datum in kraj

Področna tekmovanja bodo izpeljana do 27. maja 2014,
finalno tekmovanje bo v petek, 6. junija 2013, v Ljubljani.
Omejitve

Ekipo lahko sestavljajo učenci in učenke, letnik 1998 in
mlajši, ki so redno vpisani v šolo s prilagojenim programom. Ekipa ne sme biti okrepljena s tekmovalci drugih šol.
Posamezni tekmovalec sme nastopiti le v eni disciplini in
v štafeti 4 x 100 m mešano. Pravico do nastopa imajo prvodrugo- in tretjeuvrščeni tekmovalci s področnih tekmovanj.
Ekipa učencev in učenk skupaj z vsakega izmed osmih področij lahko šteje največ 36 tekmovalcev.

skok v daljavo in v višino, met vorteksa (125–130g) in štafeta
4 x 100 m mešano (dva dečka, dve deklici).
Tekmovalna pravila

V teku na 60 m se izvedejo kvalifikacijski teki za finalni tek. Število kvalifikacijskih skupin in način uvrstitve v
finalni tek določi organizator. Število je odvisno od števila
prijavljenih in števila tekalnih stez.
V teku na 300 m se tekmovalci razvrstijo po doseženih
rezultatih, v tej disciplini ni finalnega teka.
Pri skoku v daljavo se učenci in učenke odrivajo iz 80
cm dolge odrivne cone (30 cm pred odrivno desko, 20 cm
odrivna deska in 30 cm za odrivno desko). Vsak ima na voljo
tri skoke. Najboljših osem se uvrsti v finalno serijo, na voljo
imajo še tri skoke.
Tekmovalci pri metu vorteksa najprej opravijo po en poskusni met in potem še tri zaporedne. Pri skoku v višino se
pri učencih dviguje letvica od 100 do 140 cm po 5 cm, nato
po 3 cm. Pri učenkah se dviguje letvica od 90 do 120 cm po
5 cm, nato pa po 3 cm.
V štefeti 4 x 100 m mešano lahko nastopata dva fanta
in dve dekleti.
Vsi tekmovalci morajo teči po progi, določeni na startu.

Šolski ekipni kros
Datum

Četrtek, 24. april 2014.

Izvajalec

Znan bo do konca januarja 2014.

Prijave

Omejitve

Sistem tekmovanja

Pravila

Šole prijavijo tekmovalce, ki so se s področnih tekmovanj
uvrstili v finalno tekmovanje, prek spletne aplikacije najkasneje do 30. maja 2014.

Ekipo lahko sestavljajo učenci in učenke, letnik 1998 in
mlajši, ki so redno vpisani v OŠPP. Ekipa ne sme biti okrepljena s tekmovalci iz drugih šol.

Državno tekmovanje je posamično in ekipno. Za prvo
mesto dobi zmagovalec 24 točk, vsi ostali pa po uvrstitvah
po točko manj (drugi 23, tretji 22 …). Število točk se na koncu
sešteje. Zmagovalna ekipa je tista, ki osvoji najvišje število
točk. Ob enakem številu točk je zmagovalna ekipa tista z
višjo uvrstitvijo po posameznih panogah. Tekmovalne discipline za učence in učenke so tek na 60 m, 300 m in 1000 m,

Teče se po sistemu teka trojk. Razdalja 1000 m je enotna za
vse. Tekmovalci se hkrati potegujejo za posamično in ekipno uvrstitev, in sicer ločeno po spolu. Ekipo sestavljajo najmanj trije
učenci OŠPP, od teh mora biti v ekipi vsaj eno dekle. Seštevek treh
najboljših časov je skupni ekipni rezultat, od tega mora vsaj en
rezultat prispevati dekle. Dopuščeno je, da ima šola dve ekipi. Urnik tekmovanja in prijave so v razpisu za šolski ekipni kros za OŠ.
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Mali nogomet
ZA UČENCE, LETNIK 1998 IN MLAJŠE

Izvajalec polfinalnih tekmovanj:
VZHOD – Mariborska regija,
ZAHOD – Ljubljana, Dečkova.
Organizatorja

Zavod za šport RS Planica in Nogometna zveza Slovenije.
Informacije: Nogometna zveza Slovenije, Rajko Korent,
Čerinova 4, 1000 Ljubljana, tel. 01 530 04 00, e-pošta: rajko.
korent@nzs.si.
Datumi.

Polfinalna tekmovanja: do 9. maja 2014.
Finalno tekmovanje: do 30. maja 2014 .

Omejitve

Ekipo lahko sestavljajo učenci, letnik 1998 in mlajši, ki so
redno vpisani v šolo s prilagojenim programom. Sestavlja jo
lahko največ 10 igralcev in ne sme biti okrepljena z učenci
drugih šol.
Prijava

Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije). Na finalno tekmovanje se uvrstita prvi dve ekipi s posameznega
polfinalnega tekmovanja.
Sistem tekmovanja:

tekma: I. ekipa VZHOD : II. ekipa ZAHOD,
tekma: I. ekipa ZAHOD : II. ekipa VZHOD,
tekma: poraženi ekipi iz prvih dveh tekmovanj igrata
za 3. mesto,
tekma: zmagovalni ekipi iz prvih dveh tekmovanj igrata
za 1. mesto.

TEKMOVALNA PRAVILA

V celotni ekipi je enajst nogometašev, ki se skladno
s pravili poljubno menjavajo v polju. Ob »leteči menjavi«
mora igralec zapustiti igrišče, šele potem lahko v igro vstopi
drug igralec. Menjava je na sredini igrišča, največ tri metre
od črte, ki označuje sredino igrišča. Vratar se menja le ob
prekinitvi igre. Igralni čas je 2 x 15 minut (učenke 2 x 10
minut) s petminutnim odmorom med polčasoma. Ekipa, ki
igra zaporedni tekmi, ima deset minut odmora. Igra se na
rokometnem igrišču, če z udeleženci ni dogovorjeno drugače.
Žoge na turnirju so velikosti št. 5 (odbojne). Out se izvaja z
nogo (žoga na črti mora mirovati, nasprotni igralci morajo
biti od nje oddaljeni pet metrov). Zadetek, ki ga igralec doseže neposredno iz outa, se ne prizna. Ko žoga po udarcu
napadalcev zapusti prečno črto igrišča, mora vratar vrniti
žogo v igro z roko. Vrže jo iz svojega kazenskega prostora,
vendar ne prek sredine igrišča. Lahko jo vrže ali udari z nogo
čez polovico igrišča, če je žoga v igri. Če jo potisne prek črtne
črte obrambni igralec, se izvaja udarec iz kota na strani, kjer
je žoga zapustila igrišče. Prekrški se ne seštevajo. Igralec, ki
je prejel dva rumena ali rdeč karton, na naslednji tekmi ne
sme nastopiti. Za hujše prekrške in nešportno obnašanje,
lahko tekmovalna komisija prepove igranje na turnirju.
Zmagovalna ekipa dobi tri točke, v primeru neodločenega
rezultata pa vsaka ekipa eno točko. O končni uvrstitvi odloča število osvojenih točk. Če pride do kroga dveh ali treh
ekip z enakim številom točk, odloči celotna gol razlika, če
je ta enaka, pa večje število doseženih golov. Če je tudi to
enako, odloči(jo) medsebojna(e) tekma(e) – najprej točke s
teh srečanj, nato gol razlika, nato večje število danih golov,
nato manj izključitev in na koncu kazenski streli. Zmaga
pomeni 3 točke, remi 1 točko, poraz 0 točk. Za vse ostalo se
upoštevajo nogometna pravila za šolska tekmovanja, ki jih

imajo vodje področnih centrov. Igra poteka po pravilih 4 +
1: štirje igralci v polju in vratar.

Košarka za učence,
letnik 1998 in mlajše
Izvajalec

Aljoša Šip, ZUJL OŠ Levstikov trg 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 031 348 324, e-pošta: aljosa.sip@gmail.com.
Datum in kraj

Marec 2014, Ljubljana.

Omejitve

Ekipo lahko sestavljajo učenci in učenke, letnik 1998
in mlajši, ki so redno vpisani v osnovno šolo s prilagojenim programom. Ekipa lahko nastopi na tekmovanju, če je
navzočih najmanj 5 igralcev. Ekipa ne sme biti okrepljena z
igralci drugih šol.
Prijave

Rok za prijave je 5. marec 2014. Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT
(prek spletne aplikacije).
Sistem tekmovanja

Če se prijavijo samo štiri ekipe, je sistem igranja vsaka z
vsako, drugače sistem igranja določi organizator.
Tekmovalna pravila

Prilagojena tekmovalna pravila dobite pri organizatorju
tekmovanja.

Namizni tenis za učence in učenke,
letnik 1998 in mlajše
Izvajalca

Marjeta Mlakar Agrež in Matjaž Bizilj, OŠ Litija,
enota PP, tel.: 01 898 31 47, 041 821 677,
faks: 01 898 31 47, e-pošta: matjaz.bizilj@guest.arnes.si.
Datum in kraj

4. april 2014, športna dvorana Litija.

Omejitve

Nastopijo lahko učenci in učenke, letnik 1998 in mlajši, ki
so redno vpisani v šolo s prilagojenim programom. Vsaka
šola lahko prijavi 2 učenca in 2 učenki.
Rok prijave

Rok prijave je 28. marec 2014. Prijava ekipe in obveščanje
o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek
spletne aplikacije).
Sistem tekmovanja

Tekmuje se v posamični konkurenci ločeno za učence in
učenke. Organizator pripravi ustrezen tekmovalni sistem
(predtekmovalne skupine, izločilni sistem) glede na število
prijavljenih tekmovalcev. Žreb opravi pred začetkom tekmovanja.
Tekmovalna pravila

Igra se po enakih pravilih kot za OŠ.

Badminton za učenke,
letnik 1998 in mlajše
Izvajalec

Tadej Markelj, OŠ Radovljica, Kranjska cesta 27 a,
4240 Radovljica, tel.: 04 537 49 10, 041 598 159,
e-pošta: tadej.markelj@guest.arnes.si.
Datum in kraj

Marec 2014, Radovljica.
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Pravila

Igra se po badmintonskih pravilih na dva dobljena niza
do 11 točk. Na državnem prvenstvu lahko nastopijo učenke,
letnik 1998 in mlajše. Za vsako šolo nastopijo po tri igralke.
Sistem tekmovanja

Igra se po dvojnem izločilnem sistemu. Točke prejmejo
vse tri igralke. Če bo prijavljenih več kot 32 tekmovalk, bodo
organizirane kvalifikacije po področjih.
Prijave

Rok za prijavo je 28. februar 2014. Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju poteka skladno s skupnimi pravili ŠŠT
(prek spletne aplikacije).

Boj med dvema ognjema
Izvajalec

Milan Kranjc, OŠ Glazija, Oblakova 15, 3000 Celje,
tel.: 03 425 13 00, 040 412 504, faks: 03 425 13 14,
e-pošta: milan.kranjc@guest.arnes.si.
Datum in kraj tekmovanja

15. januar 2014, Celje.

e-pošta: matjaz.baric@guest.arnes.si,
Miha Movrin, e-pošta: movrin@guest.arnes.si.
Datum in kraj

14. november 2013, Črnomelj.

Pravila

Igra se po badmintonskih pravilih na dva dobljena niza
do 11 točk. Na državnem prvenstvu lahko nastopijo učenci,
letnik 1998 in mlajši. Za vsako šolo nastopijo po tri igralci.
Sistem tekmovanja

Igra se po dvojnem izločilnem sistemu. Točke prejmejo
vsi trije igralci. Če bo prijavljenih več kot 32 tekmovalcev,
bodo organizirane kvalifikacije po področjih.
Prijave

Rok za prijavo je 9. november 2013. Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju poteka skladno s skupnimi pravili ŠŠT
(prek spletne aplikacije).

Odbojka za učenke,
letnik 1998 in mlajše

Pravila

Izvajalec

Omejitve

Datum in kraj tekmovanja

Ekipa šteje 12 igralcev, lahko je sestavljena iz učencev in
učenk OŠPP. Podrobnejša navodila dobite pri izvajalcu tekmovanja.
Ekipo lahko sestavljajo učenke, letnik 1998 in mlajše, ter
učenci, letnik 2000 in mlajši, ki so redno vpisani v šolo s
prilagojenim programom. V igri so lahko naenkrat le štirje
fantje.
Prijave

Rok za prijavo je 9. januar 2014. Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju poteka skladno s skupnimi pravili ŠŠT
(prek spletne aplikacije).

Plavanje za učence in učenke,
letnik 1998 in mlajše
Izvajalca

Jasna Lampe in Luka Svoljšak, OŠ 27. julija, Tomšičeva 9,
1241 Kamnik, tel.: 01 839 11 45, 070 85 00 80,
e-pošta: jasna.lampe@guest.arnes.si, luka.svoljsak@gmail.com.
Datum in kraj

November 2013, Kranj.

Discipline

Posamično: 50 m prosto in 50 m prsno, ločeno po spolu.
Ekipno: štafeta 6 x 25 m prosto. Štafeto sestavljajo 3 učenci in 3 učenke, ki plavajo v poljubnem vrstnem redu. Štafetna
predaja je dotik roba bazena, tehnika plavanja je poljubna.
Omejitve

Nastopajo lahko učenci in učenke, letnik 1998 in mlajši,
ki so redno vpisani v šolo s prilagojenim programom. Vsaka
šola lahko prijavi 3 učenke in 3 učence na disciplino, ki lahko
nastopajo najprej posamično in nato še ekipno.
Prijave

Prijave bodo potekale skladno z razpisanim datumom
izvajalca.

Badminton za učence,
letnik 1998 in mlajše
Izvajalec

Matjaž Barič, OŠ Milke Šobar - Nataše, Kurirska steza 8,
8340 Črnomelj, tel.: 07 30 61 740, 031 509 770,
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Leon Šimenc, OŠ Roje, Kettejeva 15, 1230 Domžale,
tel.: 01 722 52 60, faks: 01 722 52 65,
e-pošta: leon.simenc@gmail.com.
Sreda, 5. februar 2014, Domžale.

Tekmovalna pravila

Odbojko igramo na odbojkarskem igrišču velikosti
4,5 m x 6 m po pravilih mini odbojke. Višina mreže je 2 m.
Igra se s klasično odbojkarsko žogo. Servira se kakorkoli (ne
sme se dotakniti ali prestopiti zadnje črte igrišča), sprejem
kakršenkoli (dotik žoge mora biti kratkotrajen); žoge isti
igralec ne sme odbiti 2 – krat zapored. Prva žoga gre lahko
čez, obvezno pa mora iti čez tretja žoga.
Za vodenje posameznega niza ima trener oz. vodja na
voljo dve zaključeni menjavi in en time out.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Točkovanje

Ekipa, ki servira, doseže točko, če nasprotna ekipa naredi
napako. Pravico do serviranja zadrži, dokler sama ne naredi
napake. Ko ekipa, ki servira, naredi napako, dobi pravico
serviranja nasprotna ekipa in dobi tudi točko. Igralci ekipe,
ki je pridobila pravico serviranja, pa zamenjajo mesta v polju
v smeri urinega kazalca (rotacija igralcev). Igra se na dva
igrana niza do 15 točk (mogoči rezultati 2 : 0, 2 : 1). Zmago v
nizu si ekipa zagotovi z doseženo 15. točko in najmanj dvema
točkama prednosti pred nasprotnikom; v kolikor pa dveh
točk prednosti še nima, se niz nadaljuje (mogoči rezultat 16
: 14, 17 : 15 … ). Ekipa za vsak osvojeni niz dobi točko. Vrstni
red na koncu predtekmovanja se določi po:
• številu zmag,
• številu osvojenih točk,
• količniku osvojenih točk.
Sojenje

Tekmo vodi sodnik, ki skrbi za upoštevanje pravil mini
odbojke. Sodnik zapiska in dovoli izvedbo servisa. Prav tako
zapiska in prekine igro ob napaki. Sodniške odločitve so dokončne. Sodnik naj presoja o:
• pregrobem dotiku mreže,
• preočitnem prestopu srednje črte,
• preočitno nošeni žogi,
• dvojnem dotiku žoge,
• četrtem dotiku žoge.
Omejitve

Šolska ekipa je sestavljena iz deklet. Ekipa šteje do 6 tekmovalk. 3 igralke so v igrišču. Učenke, ki tekmujejo, so lahko
letnik 1998 ali mlajše (obiskujejo OŠPP).
Prijave

Rok za prijave je 31. januar 2014. Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju poteka skladno s skupnimi pravili ŠŠT
(prek spletne aplikacije).

Alpsko smučanje učenke,
učenci letnik 1998 in ml.
Izvajalec

Brane Vodopivec, OŠ Pod goro Slovenske Konjice,
Podružnična šola V parku, Šolska ul. 3, 3210 Slovenske
Konjice, tel.: 03 757 29 50, 041 331 475, fax: 03 757 29 75,
e-pošta: brane.vodopivec@guest.arnes.si
ali brane_vodopivec@hotmail.com.
Datum in kraj tekmovanja:

Torek, 11. februar 2014, Rogla, na spodnjem smučišču
Mašinžaga.
Prijave

Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju poteka skladno
s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije). Rok za prijave je 5. februar 2014.
Nastopajo lahko učenci in učenke, letnik 1998 in mlajši,
ki so redno vpisani v šolo s prilagojenim programom. Vsaka šola lahko prijavi več učenk in učencev na disciplino, ki
nastopajo posamično. Za ekipno tekmovanje se upoštevajo
časi dveh najboljših fantov in deklet ene šole. Za tekmovalce je obvezna uporaba čelad. Šole morajo poskrbeti, da so
udeleženci tekmovanja zavarovani.
Kategorije

1.Posamezno (fantje, dekleta) 2. ekipno

Tekmovalna pravila

Tekmovanje se bo odvijalo v dveh vožnjah, proga pa bo
postavljena na spodnjem delu Mašinžage. V drugi vožnji
bodo tekmovalci nastopili glede na uvrstitev v prvi vožnji,
v obratnem vrstnem redu. Za ekipno razvrstitev lahko tekmujejo somo popolne ekipe (2 fanta in 2 dekleti).
Nagrade

Najboljših šest posameznikov in ekip v vsaki kategoriji
prejme diplome, najboljši trije posamezniki prejmejo tudi
medalje in praktične nagrade, najboljše tri ekipe pa pokale.
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve

KOLEDAR SREDNJEŠOLSKIH TEKMOVANJ IN PRIREDITEV
V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
		 SEPTEMBER
14. odbojka na mivki, konec področnih tekmovanj
25. odbojka na mivki, finale
28. atletika, gorski tek, Smlednik
		 OKTOBER
4. atletika, ekipno, konec področnih tekmovanj
10. atletika, ekipno, finale
10. orientacijski tek, OŠ Vodice
25. odbojka, konec šolskih tekmovanj
26. atletika, ulični tek, Ljubljanski maraton
		 NOVEMBER
14. judo, finale
22. rokomet, konec področnih tekmovanj
30. košarka, konec občinskih tekmovanj
30. odbojka, konec področnih tekmovanj
		 DECEMBER
7. šah, posamezniki, finale
10. gimnastika, akrobatika, finale
20. košarka, konec področnih tekmovanj
20. rokomet, konec četrtfinalnih tekmovanj
24. odbojka, konec četrtfinalnih tekmovanj
24. badminton, konec področnih tekmovanj
		 JANUAR
18. Šolski pokljuški maraton, Rudno polje
18. lokostrelstvo, dvoransko tekmovanje, področna tekmovanja
20. odbojka, konec polfinalnih tekmovanj
22. badminton, posamezniki, finale
24. košarka, konec četrtfinalnih tekmovanj
24. streljanje z zračno puško, konec področnih tekmovanj
29. športno plezanje, finale, tekma – B, Ljubljana
30. športno plezanje, finale, tekma – A, Ljubljana
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		 FEBRUAR
12. gimnastika, mala prožna ponjava, finale
13. odbojka, dijaki in dijakinje, finale
14. košarka, konec polfinalnih tekmovanj
15. lokostrelstvo, dvoransko tekmovanje, finale
15. nogomet, konec področnih tekmovanj
21. rokomet, konec polfinalnih tekmovanj
28. veleslalom in deskanje na snegu, konec področnih tekmovanj
		 MAREC
9. šah, ekipno, finale
14. rokomet, dijaki in dijakinje, finale
14. veleslalom in deskanje na snegu, finale
17. plavanje, konec področnih tekmovanj
20. streljanje z zračno puško, finale, Ljubljana
21. košarka, dijaki in dijakinje, finale
31. gimnastika, športna gimnastika, konec polfinalnih tekmovanj
31. ples, konec občinskih tekmovanj
		 APRIL
1. nogomet, konec četrtfinalnih tekmovanj
10. gimnastika, športna gimnastika, finale
11. plavanje, finale
16. badminton, ekipno, finale
19. lokostrelstvo, zunanje tekmovanje, področna tekmovanja
24. atletika, kros
30. ples, konec področnih tekmovanj
		 MAJ
1. nogomet, konec polfinalnih tekmovanj
2. atletika, posamezniki, konec šolskih in občinskih tekmovanj
6. nogomet, finale
9. ples, finale
10. Tek trojk, Ljubljana
16. atletika, posamezniki, konec področnih tekmovanj
17. lokostrelstvo, zunanje tekmovanje, finale
21. atletika, posamezniki, finale

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Atletika
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Atletska zveza Slovenije.
Informacije: Zdravko Peternelj,
Atletska zveza Slovenije,
Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana,
tel.: 01 520 69 12, 031 203 010,
e-pošta: zdravko.peternelj@atletska-zveza.si.

Ekipno atletsko tekmovanje
Datum in kraj tekmovanja

Področna tekmovanja: datumi in ure področnih tekmovanj bodo znani do 20. avgusta 2013.
Področna tekmovanja se morajo zaključiti do 4. oktobra
2013.
Finalno tekmovanje: četrtek, 10. oktober 2013. Izvajalec
tekmovanja bo znan do konca avgusta 2013.
Kategorije in discipline

DIJAKI, rojeni 1994 in mlajši
100 m, 400 m, 1000 m, 2000 m, 4x100 m, daljina (cona),
višina, krogla (5 kg)
DIJAKINJE, rojene 1994 in mlajše
100 m, 400 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina,
krogla (3 kg)
Prijave

Prijava ekipe na področno tekmovanje in obveščanje o
tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko
spletne aplikacije).
Šola, ki si je pridobila pravico nastopa na državnem tekmovanju, mora preko spletne aplikacije potrditi prijavo na
tekmovanje.
V finale se po izidih s področnih tekmovanj uvrsti
po dvanajst (12) moških in

dvanajst (12) ženskih ekip s po dvema tekmovalcema.
Šola lahko na tekmovanje pripelje rezervne tekmovalce
za vsako disciplino. Zamenjava tekmovalcev je mogoča pred
začetkom tekmovanja v tajništvu tekmovanja ali najpozneje
v prijavnici.
Razpisna določila tekmovanj

Posamezni dijak ali dijakinja lahko nastopi le v eni (1)
disciplini in štafeti.
Na področnih ekipnih tekmovanjih lahko nastopajo šole
s tremi tekmovalci ali tekmovalkami v disciplini ter dvema
štafetama 4x100 m. Za končni ekipni vrstni red se upoštevata dva (2) boljša dosežka v vsaki disciplini in dosežek ene
(1) boljše štafete.
V ekipnem tekmovanju ni finalnega teka na 100 m.
V skoku v daljino in suvanju krogle imajo dijaki in dijakinje po štiri (4) poskuse.
V skoku v daljino se skače iz »cone odriva«, prostora,
dolžine 80 cm. Cona odriva obsega odrivno desko ter po 30
cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone
odriva za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen
poskus. V kolikor atlet odrine pred začetkom cone odriva,
to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte
cone odriva. Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z
apnom ali mivko.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti cono odriva bližje jami zaradi varnosti.
Začetna višina v skoku v višino in dvigovanje letvice:
Dijaki: 140 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in
zatem po 2 cm.
Dijakinje: 120 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej po 3 cm in
zatem po 2 cm.
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Točkovanje dosežkov

Na vseh ekipnih tekmovanjih se dosežke točkuje po tablicah IAAF iz leta 2011.
Sodniška služba

Na vseh ravneh tekmovanja sodijo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov v kraju tekmovanja.
Poročanje

Izvajalec področnega tekmovanja mora posredovati poročilo koordinatorju takoj po končanem tekmovanju.
Opomba

Šola, izvajalka finalnega ekipnega tekmovanja, bo avtomatsko uvrščena v finale in bo na ta način zamenjala dvanajsto uvrščeno šolo.

Posamično atletsko tekmovanje
Datum in kraj tekmovanja

Šolska in občinska tekmovanja morajo biti končana do 2.
maja 2014. Število nastopajočih v posamezni disciplini na
občinskem tekmovanju je v pristojnosti lokalne skupnosti.
Področna tekmovanja: datumi in ure področnih tekmovanj bodo znani do 15. aprila 2014.
Področna tekmovanja se morajo zaključiti do 16. maja 2014.
Finalno tekmovanje: sreda, 21. maj 2014. Izvajalec tekmovanja bo znan do 1. aprila 2014.
Kategorije in discipline

DIJAKI, rojeni 1994 in mlajši
100 m, 400 m, 1000 m, 2000 m, 4x100 m, daljina (cona),
višina, krogla (5 kg)
DIJAKINJE, rojene 1994 in mlajše
100 m, 400 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina,
krogla (3 kg)

Prijave

Prijava posameznikov na področno tekmovanje in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili
ŠŠT (preko spletne aplikacije).
Posameznikom, uvrščenim na državno tekmovanje, se ni
treba ponovno prijavljati preko spletne aplikacije.
Posamezniki, ki se tekmovanja na svojem področju zaradi
šolskih obveznosti ne morejo udeležiti, lahko tekmovanje po
predhodnem dogovoru med koordinatorjem in organizatorjem opravijo na drugem področju.
Število udeležencev

Na področno in finalno tekmovanje se praviloma uvrsti
po 24 najboljših posameznikov v teku na 100 m in 400 m, po
20 najboljših v teku na 1000 m, 2000 m, v skoku v daljino,
v skoku v višino, v suvanju krogle in po 16 najboljših štafet
4x100 m.
Razpisna določila tekmovanj

Na vseh stopnjah tekmovanj smejo dijaki in dijakinje
nastopiti v eni (1) disciplini in štafeti.
Na vseh stopnjah tekmovanj se izpelje še finalni tek na
100 m (v primeru stadiona s šestimi stezami tudi B finale).
Finaliste se določi na podlagi doseženih časov v polfinalih.
V skoku v daljino in suvanju krogle imajo dijaki in dijakinje po tri (3) poskuse, v finalno serijo se uvrsti osem (8)
najboljših, ki imajo še tri (3) dodatne poskuse.
V skoku v daljino se skače iz »cone odriva«, prostora,
dolžine 80 cm. Cona odriva obsega odrivno desko ter po
30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven
cone odriva za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor tekmovalec odrine pred začetkom
cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga
od začetne črte cone odriva. Priporoča se, da je cona odriva
rahlo posuta z apnom ali mivko.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti cono odriva bližje jami zaradi varnosti.
Začetna višina v skoku v višino in dvigovanje letvice:
Dijaki: 140 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in
zatem po 2 cm.
Dijakinje: 120 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in
zatem po 2 cm.
Sodniška služba

Na vseh ravneh tekmovanja sodijo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov v kraju tekmovanja.
Poročanje

Izvajalec področnega tekmovanja mora posredovati poročilo koordinatorju takoj po končanem tekmovanju.
Posebno določilo

Na finalnem posamičnem atletskem tekmovanju bodo
nastopili posamezniki Zveze za šport invalidov Slovenije.

Šolski ekipni kros
Izvajalec

Znan bo do konca januarja 2014.

Datum in kraj tekmovanja

Četrtek, 24. april 2014, ob 10.30 uri.

Prijave

Rok za prijavo je ponedeljek, 21. april 2014, do 12.00 ure.
Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko
spletne aplikacije).
Šola lahko za vsako kategorijo (letnik) prijavi neomejeno
število tekmovalcev, za ekipno razvrstitev pa se upoštevata
uvrstitvi dveh (2) najuspešnejših tekačev ali tekačic. Prijave
posameznikov se bodo izjemoma upoštevale.
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Urnik tekmovanja, kategorije in proge

Ekipno točkovanje šol

Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi negativnega seštevka točk: prvouvrščeni dobi 1 točko,
drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd. Zmaga ekipa z najmanjšim seštevkom točk dveh (2) dijakov ali dijakinj.
V primeru enakega števila točk, dveh ali več šol, odloča
o vrstnem redu uvrstitev slabšega - drugouvrščenega tekmovalca oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne
ekipe.

08.30 – 10.00 Ogled proge
09.00 – 10.30 Prevzem štartnih številk
10.30 – 10.50 Otvoritev tekmovanja
10.55 – 11.25 Teki predšolskih otrok
11.30 Učenci OŠPP, letnik 1998 in mlajši

Vseekipno točkovanje šol

11.45 – 13.15 Teki šolskih otrok
13.30 Dijakinje, letnik 1997 in mlajše

1500 m

13.30 Dijakinje, letnik 1994 in mlajše

1500 m

13.40 Dijaki, letnik 1997 in mlajši

2000 m

13.40 Dijaki, letnik 1994 in mlajši

2000 m

14.00 Kulturni program
14.30 Razglasitev ekipnih dosežkov
Opozorilo

Nastop v tekaški športni obutvi – “šprintericah” in nogometni športni obutvi – »kopačkah«, ni dovoljen.
Dijaki in dijakinje SŠ tekmujejo izključno v svoji starostni
kategoriji.

Vseekipnega zmagovalca, ločeno za dijake in dijakinje, dobimo s seštevkom ekipnih končnih vrstnih redov šol v posameznih kategorijah. Prvouvrščena ekipa šole v posamezni
kategoriji prejme toliko točk kot je uvrščenih ekip, drugouvrščena prejme 1 točko manj, tretjeuvrščena 2 točki manj,
itd... Zmaga šola z največjim seštevkom točk. Če je seštevek
enak, odloča večje število prvih mest v ekipnem tekmovanju
šol. Točkuje se samo šole s popolnimi kategorijami.
Sodniška služba

Sojenje opravljajo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov v
kraju izvedbe tekmovanja.

Gorski tek

Datum in kraj

Organizatorji
Zavod za šport RS Planica, Osnovna
šola Smlednik, Turistično društvo
Smlednik in Združenje za gorske
teke Atletske zveze Slovenije.
Informacije: Osnovna šola Smlednik,
Stanka Grah, Smlednik 73, 1216 Smlednik,
tel.: 01 362 70 40, 040 232 187,
e-pošta: stanka.grah@guest.arnes.si.

Sobota, 28. september 2013, ob 10.00 v Smledniku. Proga
poteka po gozdnih poteh Smledniškega hriba, s startom in
ciljem pri ruševinah starega gradu.
Prijava

Rok za prijavo je četrtek, 26. september 2013. Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata
skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije).
Kategorije in dolžina prog v tekmovalnem delu

Dijaki in dijakinje, letnik 1997 in 1998, dolžina proge
2200 m (110 m višinske razlike).
Diajki in dijakinje, letnik 1994 do 1996, dolžina proge
2200 m (110 m višinske razlike).
Tekmovanje je posamično in ekipno. Za ekipo štejejo
rezultati dveh najbolje uvrščenih dijakov in dijakinj v obeh
kategorijah.
Sodniška služba

Sojenje opravljajo sodniki iz Zbora atletskih sodnikov
Ljubljana.

Ulični tek
(18. Ljubljanski maraton)
Organizatorji
Mestna občina Ljubljana, Zavod za šport
RS Planica in Atletska zveza Slovenije
Izvajalec

Timing Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, tel.: 01 234 80 00,
e-pošta: info@timingljubljana.si.
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Datum in kraj tekmovanja

Sobota, 26. oktober 2013, ob 12.30 uri v Ljubljani.

Prijave

Zadnji dan prijav je torek, 15. oktober 2013.
Prijava ekipe na tekmovanje poteka preko spletne aplikacije Timing Ljubljana – www.timingljubljana.si.
Za vstop v aplikacijo je potrebno pridobiti pri izvajalcu
tekmovanja uporabniško ime in geslo.
Urnik tekmovanja, kategorije in dolžina proge

16.00 Dijakinje, letnik 1997 in mlajše 4100 m
16.00 Dijakinje, letnik 1994 do 1996

4100 m

16.00 Dijaki, letnik 1997 in mlajši

4100 m

16.00 Dijaki, letnik 1994 do 1996

4100 m

16.15 Podelitev priznanj in nagrad
Tekmovalne kategorije

Tekmovanje je posamično in ekipno. Ekipo sestavljajo 4
dijaki, po 2 najbolje uvrščena v posamezni kategoriji, oziroma 4 dijakinje, po 2 najbolje uvrščeni v posamezni kategoriji.
Ekipno tekmovanje je ločeno za dijake in dijakinje. Za točkovanje velja sistem negativnih točk.
Zdravstveno varstvo

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Ob trasi in na
cilju maratona bo dežurala zdravniška služba.
Trasa proge

Tek srednjih šol se bo pričel na Slovenski cesti in končal
na Kongresnem trgu. Trasa bo potekala po ulicah in cestah
središča mesta.
Nagrade

Prvi(e) tri(je) tekmovalci(ke) prejmejo medalje in praktične nagrade, prve tri uvrščene ekipe pa pokale. Vsi uvrščeni
tekmovalci(ke) bodo prejeli(e) spominsko medaljo. Podelitev
priznanj in nagrad bo ob 16.15 uri na Kongresnem trgu.
Splošna določila

Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS, tega razpisa
in pravilih Mednarodne atletske federacije (IAAF). Informacijska služba, ki bo dajala vsa navodila v zvezi s tekmova
jem bo poslovala na Timingu Ljubljana, Staničeva 41, 1000
Ljubljana, tel.: 01/234 80 00. Uradni rezultati bodo objavljeni
v reviji Šport mladih ter na spletnih straneh www.sportmladih.net in na www.vw-ljubljanskimaraton.si Pritožna
komisija bo poslovala na dan tekmovanja na Kongresnem
trgu, v prostorih sekretariata. Pisne pritožbe sprejema pritožna komisija s predloženo kavcijo v višini 20 EUR.

Tek trojk
Organizatorji
Mestna občina Ljubljana, Timing Ljubljana
in Zavod za šport RS Planica.
Informacije: Timing Ljubljana, društvo za izvedbo
športnih programov,
OO 58. Pohoda Ljubljana 2014, Staničeva 41,
tel.: 01 234 80 00, faks: 01 234 80 05
in na spletni strani www.pohod.si.
2 01 3/2 01 4

Prijave bomo zbirali do 30. aprila 2014 na spletni strani:
http://www.pohod.si.

• M2 - dijaki, rojeni l. 1995 in ml. - 9.45
• Z2 - dijakinje, rojene l. 1995 in ml. - 9.45

Srednješolski tek

|

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov.

Prijave

Urnik štartov

13.45 – 15.30 Osnovnošolski tek

i n f o r m ato r 1

Sobota, 10. maja 2014, z začetkom ob 9.45.

Izvajalec

• M2 - dijaki, rojeni l. 1995 in mlajši, dolžina proge 3000 m.
• Z2 - dijakinje, rojene l. 1995 in mlajše, dolžina proge 3000 m.

12.30 – 13.25 Promocijski tek
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Ljubljana, center mesta.

Datum

Tekmovalne kategorije

10.00 Prevzem štartnih številk

stran

Kraj

Pravica nastopa

Pravico nastopa na teku trojk za srednje šole imajo vsi
tekmovalci, tekmovalke, ki so dijaki, dijakinje srednjih šol
in so redno vpisani.
Prijave

Šola lahko prijavi za teke trojk neomejeno število ekip v
kategoriji. Prijava mora vsebovati:
• naziv in kraj šole,
• naslov šole,
• priimke in imena tekmovalcev ekipe,
• letnice rojstev s šifro kategorije.
Prevozi na štart

Prevoz tekmovalcev za tek trojk na razdaljo 3 km do Gostilne Livada bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8.45 s
postajališča Konzorcij (Mladinska knjiga) na Slovenski cesti.
Splošna določila

• Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS,
po pravilih tega razpisa in po pravilih
mednarodne atletske federacije (IAAF).
• Stroške udeležbe krijejo šole, ki ekipe prijavljajo,
organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
• Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 8. maja
2014, od 13. do 16. ure na Timingu Ljubljana,
Staničeva 41, Ljubljana, v soboto, 10. maja 2014,
pa med 7.00 in 8.30 na Kongresnem trgu.
• Garderobe bodo na razpolago med
7.00 in 13.00 v kopališču Tivoli.
• Tekmovalci in tekmovalke bodo na štartu
oddali trenirke v košare, ki bodo pripeljane v
garderobni šotor na Kongresnem trgu. Za trenirke,
oddane na štartu, organizator ne jamči.
• Štartno mesto je pri Gostilni Livada,
Hladnikova 15, cilj pa na Kongresnem trgu.
• Razglasitev in podelitev medalj prvim trem
uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na
Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci prejmejo za
udeležbo spominsko majico 58. Pohoda 2014.
• Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli
v cilju, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po
tekmovanju na spletni strani http://www.pohod.si.
• Pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 € sprejema
pritožna komisija, ki bo na dan tekmovanja delovala
med 10.30 in 13.00 na Kongresnem trgu.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Košarka
Košarka za dijake in dijakinje, letnik
1994 in mlajše

Datumi

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Košarkarska zveza Slovenije.
Informacije: Grega Brezovec,
Košarkarska zveza Slovenije,
Leskovškova ulica 12, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 520 10 14, 041 758 510,
faks: 01 520 10 22,
e-pošta: grega.brezovec@kzs.si, kzs@kzs.si.

Šolska tekmovanja: od oktobra 2013 do aprila 2014.
Občinska tekmovanja: novembra 2013.
Področna tekmovanja: do 20. decembra 2013.
Prvi krog državnega tekmovanja – četrtfinale: do 24. januarja 2014.
Drugi krog državnega tekmovanja – polfinale: do 14. februarja 2014.
Tretji krog državnega tekmovanja – finale: do 21. marca 2014.
Tekmovalne stopnje

Šolska tekmovanja so osnovna in jih pripravijo športni
pedagogi. Priporočamo, da tekmovanja potekajo po ligaškem
ali večkratnem turnirskem sistemu. Tekmovanja potekajo
ves čas trajanja šolskega leta.
Občinsko tekmovanje pripravijo šola in športni pedagogi v sodelovanju s športno zvezo, agencijo ali zavodom za
šport in podatke sporočijo Košarkarski zvezi Slovenije. Priporočamo, da tekmovanje poteka po ligaškem tekmovalnem
sistemu ali po večkratnem turnirskem sistemu.
Področna tekmovanja potekajo po večjih področjih,
izpeljejo jih izvajalci, ki so imenovani pri posameznih področjih na začetku razpisa. Glede na število srednjih šol po
posameznih področjih, se na nadaljnje tekmovanje uvrsti od
ene do treh ekip (glej razdelitev pri posameznih področjih).
Tekmovanje poteka po ligaškem tekmovalnem sistemu ali
po večkratnem turnirskem sistemu. Izvajalci občinskih in
področnih tekmovanj pošljejo koordinatorju poročilo preko
spletne aplikacije ŠŠT v 24 urah po končanem tekmovanju.
Število ekip, ki s področja napredujejo v nadaljnje tekmovanje:

Maribor (2), Pomurje (1), Podravje (1), Celje (2), Koroška in
Velenje (1), Ljubljana (3), Dolenjska in Grosuplje (3), Gorenjska in Domžale (3), Obala in Notranjska (1), Goriška (1).
Šola, ki si je pridobila pravico nastopa na državnem tekmovanju, mora posredovati prijavo ekipe preko spletne
aplikacije skladno s skupnimi pravili Šolskih športnih tekmovanj – točka 6 PRIJAVA.
Prvi krog državnega tekmovanja – četrtfinalno tekmovanje (sodeluje 18 ekip)

A

B

C

Skupina 1:

Maribor 1

Pomurje 1

Celje 2

Skupina 2:

Celje 1

Maribor 2

Podravje 1

Skupina 3:

Ljubljana 2

Koroška 1

Gorenjska 2

Skupina 4:

Dolenjska 1

Ljubljana 3

Obala 1

Skupina 5:

Ljubljana 1

Dolenjska 2

Gorenjska 3

Skupina 6:

Gorenjska 1

Dolenjska 3

Goriška 1

V prvem krogu tekmovanja – v četrtfinalnem tekmovanju
– se igrajo tekme po sistemu vsaka ekipa proti vsaki ekipi
(odigrajo tri tekme), v drugi krog – v polfinale – se uvrsti
prvouvrščena ekipa iz vsake skupine.
Drugi krog državnega tekmovanja – polfinalno tekmovanje (sodeluje 6 ekip)

Skupina A:

prvi –
skupina 1

prvi –
skupina 2

prvi –
skupina 3

Skupina B:

prvi –
skupina 4

prvi –
skupina 5

prvi –
skupina 6

V drugem krogu tekmovanja se igrajo tekme po sistemu
vsaka ekipa proti vsaki ekipi (odigrajo tri tekme), v tretji krog – v finale – se uvrstita prvouvrščeni ekipi iz vsake
skupine.
Tretji krog državnega tekmovanja – finalno tekmovanje (sodelujejo 4 ekipe).

Na finalnem turnirju sodeluje štiri ekipe. V polfinalu se
pomerita prvouvrščena ekipa skupine A : drugouvrščeni
ekipi skupine B in drugouvrščena ekipa skupine A : prvouvrščeni ekipi skupine B.
Za izpeljavo državne ravni tekmovanja (1. krog, 2. krog, 3.
krog) bo izvajalec izbran na podlagi razpisa (obrazec 6). Za
izpeljavo lahko kandidirajo šole, ki zagotavljajo kakovostno
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izpeljavo prireditve in najboljše materialne možnosti. Kandidati posredujejo ponudbo najkasneje 7 dni pred naslednjo
stopnjo tekmovanja preko spletne aplikacije.
Pravila

Sistem tekmovanja je enak za dijake in dijakinje.
Šolski centri ne smejo nastopiti z enotnimi ekipami, ampak samo z ekipami posameznih enot centra.
V kategoriji dijakinj se, v skladu s Pravili igre, igra z manjšo žogo (žoga št. 6); za izvedbo tekmovanja mora izvajalec
priskrbeti puščico za izmenično posest žoge.
Tekme se igrajo po pravilih FIBA.
Igralni čas

Na občinski in področni ravni: 3 × 10 minut čiste košarkarske igre z dvominutnim odmorom med prvo in drugo tretjino in petminutnim odmorom med drugo in tretjo tretjino.
Podaljšek traja pet minut čiste košarkarske igre. V zadnjih
dveh minutah tretje tretjine in ob podaljšku se ura za merjenje časa ustavlja tudi ob doseženem košu iz igre.
Na državni ravni: 4 × 8 minut čiste košarkarske igre z dvominutnim odmorom med prvo in drugo četrtino ter tretjo in
četrto četrtino in petminutnim odmorom med drugo in tretjo
četrtino. Podaljšek traja pet minut čiste košarkarske igre. V
zadnjih dveh minutah četrte četrtine in ob podaljšku se ura za
merjenje časa ustavlja tudi ob doseženem košu iz igre.
V vsakem delu tekme in podaljških lahko ekipa uveljavlja
po eno minuto odmora, razen v zadnji tretjini oziroma četrtini, ko lahko ekipa uveljavi dve minuti odmora.
Izpolnjen »bonus« štirih osebnih napak se računa za vsako tretjino oziroma četrtino posebej.

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Nogometna zveza Sloveije.
Informacije: Rajko Korent,
Nogometna zveza Slovenije,
Čerinova 4, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 530 04 00, faks: 01 530 04 10,
e-pošta: rajko.korent@nzs.si.

Šolska in področna tekmovanja

Šolska tekmovanja organizirajo šole, področna pa šole
v regijskih središčih, kot so Maribor, Murska Sobota, Ptuj,
Ljutomer, Celje, Velenje, Slovenj Gradec, Ljubljana, Novo
mesto, Kranj, Nova Gorica, Koper, Postojna, Tolmin itd.
Vodja področnega centra ali področni odbor za šolska
športna tekmovanja določi sistem in datum področnega
tekmovanja.
Izpeljavo področnih tekmovanj plačajo šole udeleženke.
Število ekip, ki se s področij uvrstijo v četrtfinale:
Maribor – 2, Pomurje – 1, Ptuj – 1, Celje – 2, Koroška
in Velenje – 1, Ljubljana – 3, Dolenjska – 2, Gorenjska – 2,
Goriška – 1, Obala – 1.
i n f o r m ato r 1

A. Maribor (1,2), Pomurje, Podravje.
B. Celje (1,2), Koroška, Ljubljana (2).
C. Ljubljana (1, 3), Dolenjska (1,2)
D. Gorenjska (1,2), Obala, Goriška.

Polfinalno tekmovanje

Na dveh polfinalnih tekmovanjih (A in B skupina) ekipe
igrajo po sistemu vsaka z vsako.
V prvo polfinalno skupino (A) se uvrstita ekipi iz skupin
A in B, v drugo (B) pa ekipi iz skupin C in D.
Finalno tekmovanje

Na finalnem tekmovanju nastopajo štiri ekipe.
Finalna skupina in sistem tekmovanja:
1. tekma; 1. iz A : 2. iz B,
2. tekma; 2. iz A : 1. iz B,
3. tekma; poraženki 1. in 2. tekme igrata za tretje mesto,
4. tekma; zmagovalki 1. in 2. tekme igrata za prvo mesto.

Prijave

Šolska tekmovanja: do konca decembra 2013.
Področna tekmovanja: do 15. februarja 2014.
Četrtfinale: do 1. aprila 2014.
Polfinale: do 1. maja 2014.
Finale: začetek maja 2014.
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Četrfinalne skupine:

Neodločenega rezultata ni. Ekipe izvajajo kazenske strele
kot je opisano v razlagi pri četrtfinalnih tekmovanjih.

Za dijake in dijakinje,
letnik 1994 in mlajše

stran

V vsakem od četrtfinalnih turnirjev nastopijo po štiri
ekipe, ki se pomerijo v prvem krogu na podlagi delno dirigiranega žreba (ekipi z istega področja se ne srečata na
prvi oziroma drugi tekmi). Žreb opravi koordinator na Nogometni zvezi Slovenije. V drugem krogu se zmagovalec
prvega para pomeri s poražencem drugega para in obratno.
V polfinale napredujeta zmagovalni ekipi drugega kroga tekmovanja. V primeru neodločenega rezultata se takoj streljajo
kazenski streli iz razdalje 6. metrov. Najprej streljajo trije
strelci iz vsake ekipe v primeru neodločenega rezultata pa
po eden igralec do končne odločitve, ki je lahko isti ali pa se
igralci menjajo pri izvedbi.

Opomba

Nogomet

Datumi

Četrtfinalno tekmovanje

|

2 01 3/2 01 4

Ekipo od področnega tekmovanja naprej prijavi šola
preko spletne aplikacije.Vsaka šola lahko prijavi največ 12
tekmovalcev. Šolam, ki se niso prijavile preko spletne aplikacije, je dovoljen nastop na tekmovanju, niso pa upravičene
do nagradnega sklada Zavoda za šport RS Planica. ŠOLSKI
TEKMOVALNI KARTON (obrazec 2 in 2a) ekipe prinesejo
na tekmovanje. Fotografije z žigom šole ne smejo biti stare
več kot eno leto. Na prijavi morajo biti vsi zahtevani podatki, žig šole ter podpisa športnega pedagoga in ravnatelja. Izvirni tekmovalni karton mora imeti vodja ekipe; pred
tekmovanjem ga predloži tekmovalni komisiji – izvajalcu,
le-ta po končanem tekmovanju dokumente vrne vodji ekipe,
kopijo pa shrani. Izvajalci občinskih in področnih tekmovanj,
upoštevajte datume tekmovanj! V 24 urah po končanem področnem tekmovanju morate poslati rezultate z naslovi ekip
na naslov koordinatorja.
Opozorila

V šolskem letu 2013/2014 lahko nastopijo na šolskih
športnih tekmovanjih redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik
1994 in mlajši. Šolski centri tudi v šolskem letu 2013/2014 ne
smejo nastopati z enotnimi ekipami, ampak samo z ekipami
posameznih enot centra. Ekipam in izvajalcem, ki se ne bodo
držali skupnih pravil šolskih športnih tekmovanj (prepozna
prijava, površno izpolnjen tekmovalni karton, neizpolnjena
računalniška prijava), ne bomo podelili nagrad Zavoda za
šport RS Planica ter sofinancirali stroškov.
Poročila, rezultate in fotografije posameznih tekem in
turnirjev pošiljajte tudi na e-naslov rajko.korent@nzs.si.
Tekmovalna pravila

Osnova je knjižica PRAVILA IGRE ZA MALI NOGOMET

Šolska športna
tekmovanja in prireditve
2000, ki jo je izdala Nogometna zveza Slovenije, z določenimi prilagoditvami, ki se zdijo smiselne za potrebe šolskih
športnih tekmovanj in spremembami pravil, ki so se zgodile
po izdaji te knjižice.
PRAVILO I

Igra se z neodbojno žogo velikosti št. 4.

PRAVILO II

Žoga je v igri takrat, ko je udarjena in se premakne (pri
outih, kotih, začet. udarcih, prostih strelih …), oz., ko je
vržena direktno izven kazenskega prostora v igrišče (pri
vratarjevem vmetavanju žoge od vrat), oz., ko se dotakne
tal (pri sodniškem metu).
PRAVILO III

Igra se 2 x 15 minut (na občinskem in področnem prvenstvu čas določi organizator). Ekipa, ki igra na turnirju dve zaporedni tekmi, ima pred drugo tekmo pravico do
10-minutnega odmora (odstopanje od pravil NZS).
PRAVILO IV

Število igralcev: 4 + vratar, ter 7 rezervnih igralcev, skupaj
je torej lahko v ekipi 12 prijavljenih igralcev
PRAVILO V

Oprema: Vsi igralci istega moštva (razen vratarja) morajo
biti oblečeni enotno. Če imata dve ekipi enako opremo, se
dogovorita, katera jo bo zamenjala.
PRAVILO VI

Igra vratarja: Vratar lahko prejeto žogo, ko igra traja, vrže
z rokami direktno preko sredinske črte, vendar ne more direktno doseči zadetka. V kolikor vratar prejme žogo med
igro in jo brcne z nogami, pa lahko direktno doseže zadetek.
Vratar lahko sedaj žogo vrže preko sredine igrišča tudi pri
vmetavanju od vrat (žoga je bila v gol-outu), vendar ne more
direktno doseči zadetka. Vmetavanje mora biti opravljeno z
roko. Vratar ne sme z žogo igrati več kot 4 sekunde naenkrat
(ne glede na to, ali jo vodi, preigrava, se jo dotika, jo stiska, drži z rokami ali nogami ali pri vmetavanju iz gol-outa).
Vratar ne sme prijeti žoge z roko, če mu jo je namerno podal
soigralec med igro, iz outa ali kota. Vratar lahko po tem, ko
je žoga v igri, dobi žogo vrnjeno od soigralca in z njo igra
z vsemi deli telesa, razen z roko, brez da bi prej prešla sredinsko črto oz., da bi se je dotaknil nasprotnik (odstopanje
od pravil NZS).
PRAVILO VII

vrat 6 metrov.
PRAVILO XI

Zadetek je možno doseči neposredno iz začetnega udarca.

PRAVILO XII

Vsaka ekipa je upravičena do 1 time-outa na tekmo po 1
min (odstopanje od pravila NZS).
PRAVILO XIII

Število menjav med igro je neomejeno in so »leteče«. Vratar pa se lahko zamenja le ob
prekinitvi igre
Če pride do kroga dveh ali treh ekip z enakim št. točk,
odločijo naslednji kriteriji;
a) število točk iz medsebojnih srečanj,
b) razlike med danimi in prejetimi zadetki v medsebojnih
srečanjih,
c) večje število doseženih zadetkov v medsebojnih srečanjih,
d) žreb.
Zmaga pomeni 3 točke, remi 1 točko, poraz 0 točk (velja
samo za polfinalne turnirje).
Pri šolskih tekmovanjih ne štejemo in upoštevamo akumuliranih prekrškov in ne streljamo direktnih kazenskih
strelov po izkoriščenem bonusu prekrškov.
Ob primeru neodločenega rezultata se izvajajo kazenski
streli iz razdalje 6. metrov od vrat. Vsaka ekipa izmenično
izvaja 3 udarce. Če sta obe moštvi izvedli 3 poskus in je rezultat še vedno izenačen, nadaljujeta s streljanjem, dokler
eno od njiju več ne doseže zadetka.
V pomurju tudi srednješolsko tekmovanje v velikem
nogometu

PC Pomurje in koordinator srednješolskih tekmovanj,
prof. Ivo Ropoša, vsako leto v mesecu maju organizirata
področno srednješolsko tekmovanje v velikem nogometu.
Preteklo šolsko leto je sodelovalo 7 srednjih šol, med katerimi je področni prvak postala Srednja poklicna in tehniška
šola Murska Sobota. Čestitamo organizatorjem in zmagovalni ekipi!
POZIV SREDNJIM ŠOLAM: V primeru, da imate željo
in resen namen sodelovanja v velikem nogometu, se lahko
prijavite do 1. decembra 2013 na elektronski naslov sst@
sport.si.

Pri izvedbi outa, kota, prostih oz. kazenskih udarcev
morajo biti nasprotni igralci oddaljeni od žoge vsaj 5 metrov.
V nasprotnem primeru sledi opomin igralcu, ki stoji
preblizu. Pri ponovnem opominu sledi izključitev.
PRAVILO VIII

Vdrsavanje v nasprotnika s ciljem odvzeti žogo ne
glede, če pri tem pride do konta ta ali ne (t.i. drseči
štart) ni dovoljen. Dovoljen je le vratarju v svojem
kazenskem prostoru, pod pogojem, da vratar ni igral na malomaren, brezobziren način ali uporabljal
prekomerno silo.
PRAVILO IX

Izključitve so za 2 minuti ali do konca tekme.
Če je bil igralec izključen do konca tekme (rdeči
karton), ne sme igrati naslednje tekme. Če je bil
igralec na isti tekmi dvakrat izključen po dve
minuti (2x rumeni karton), ne sme več nadaljevati iste tekme. Po izteku dveh minut ga lahko
zamenja soigralec.
PRAVILO X

Kazenski udarec se izvaja na nasprotnikova
vrata z označenega mesta, ki je oddaljen od
2013/2014
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Odbojka
Za dijake in dijakinje
letnik 1994 in mlajše
Organizator
Zavod za šport Planica in Odbojkarska zveza Slovenije.
Informacije: Kunčič,
Šolska ulica 13, 1351 Brezovica,
tel. 01 365 34 44, 041 254 988,
e-pošta: kuncic.odbojka@gmail.com.
Stopnje in datumi tekmovanj

Šolska tekmovanja: do 25. oktobra 2013.
Področna tekmovanja: do 30. novembra 2013.
Četrtfinalna tekmovanja: do 24. decembra 2013.
Polfinalna tekmovanja: do 20. januarja 2014.
Finalno tekmovanje do 15. februarja 2014.
Šolska tekmovanja so osnova in jih izpeljejo športni
pedagogi.
Področna tekmovanja potekajo na 10 področjih (Koroška in Velenje sta združena).
Organizirajo jih vodje področnih centrov v povezavi s šolami. Sistem in datum področnega tekmovanja določi vodja
področnega centra ali področni odbor za šolska športna tekmovanja glede na število prijavljenih šol.
Iz področja se na četrtfinale uvrsti naslednje število ekip:
Maribor – 3, Pomurje – 1, Podravje – 1, Celje – 3, Koroška
in Velenje – 1, Ljubljana – 3, Dolenjska – 2, Gorenjska – 2,
Goriška – 1, Obala – 1.
Četrtfinalno tekmovanje

Sodeluje 18 ekip, ki so razdeljene v 6 skupin s po tremi
udeleženci. V četrtfinalne skupine so ekipe uvrščene na osnovi rezultatov področnih tekmovanj. Igrajo po sistemu vsak
z vsakim, v polfinale se uvrsti samo prvo uvrščena ekipa.
Polfinalno tekmovanje

Sodeluje 6 ekip, ki so razdeljene v dve skupini. Igrajo po
sistemu vsak z vsakim. V finale se uvrstita prvo in drugouvrščena ekipa iz vsake skupine.
Četrtfinalne tekmovalne skupine

SKUPINA A: Maribor 1, Celje 3, Podravje 1.
SKUPINA B: Koroška 1, Maribor 2, Celje 2.
SKUPINA C: Celje 1, Pomurje 1, Maribor 3 .
SKUPINA D: Ljubljana1, Dolenjska 2, Gorenjska 2
SKUPINA E: Dolenjska1, Ljubljana 2, Goriška 1.
SKUPINA F: Gorenjska 1, Obala 1, Ljubljana 3.

Polfinalne tekmovalne skupine

SKUPINA A: 1. iz A, B in C skupine.
SKUPINA B: 1. iz D, E in F skupine.

Finale

V finalu igrajo 4 ekipe po sistemu vsak z vsakim.

Pravila

Tekmuje se po pravilih Odbojkarske zveze Slovenije. V
ekipi je lahko max. 14 igralcev, 2 libera sta obvezna, če je v
ekipi več kot 12 igralcev.
Prijave

Šola se mora od četrtfinala naprej obvezno prijaviti v
spletno aplikacijo.
Šolam, ki se niso prijavile preko spletne aplikacije, je
dovoljen nastop na tekmovanju, niso pa upravičene do nagradnega sklada Zavoda za šport Planica.
ŠOLSKI TEKMOVALNI KARTON (obrazec 2 in 2a) ekipe
prinesejo na tekmovanje. Fotografije z žigom šole ne smejo
stran

82 |

i n f o r m ato r 1

|

2 01 3/2 01 4

biti stare več kot eno leto.
Na prijavi morajo biti vsi zahtevani podatki, žig šole ter
podpisa športnega pedagoga in ravnatelja. Izvirni tekmovalni karton mora imeti vodja ekipe; pred tekmovanjem ga
predloži tekmovalni komisiji – izvajalcu. Izvajalec po končanem tekmovanju dokumente vrne vodji ekipe, kopijo pa
shrani.
Izvajalci občinskih in področnih tekmovanj, upoštevajte
datume tekmovanj! V 24 urah po končanem področnem tekmovanju morate poslati rezultate z naslovi ekip na naslov
koordinatorja.
Opozorila

V šolskem letu 2013/14 lahko nastopijo na šolskih športnih tekmovanjih redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 1994
in mlajši.
Šolski centri ne smejo nastopati z enotnimi ekipami, ampak samo z ekipami posameznih enot centra.
Ekipam in izvajalcem, ki se ne bodo držale skupnih pravil
šolskih športnih tekmovanj (prepozna prijava, površno izpolnjen tekmovalni karton, neizpolnjena spletna prijava),
ne bomo podelili nagrad Zavoda za šport Planica ter sofinancirali stroškov.
Delegiranje sodnikov

Za delegiranje sodnikov in druge informacije o sodnikih
se obrnite na Gregorja Novaka, Odbojkarska zveza Slovenije,
Celovška 25, 1000 Ljubljana, tel.: 01 438 53 74, 041 758 777,
e-pošta: zoss@odbojka.si.

Odbojka na mivki
Organizatorja
Zavod za šport Planica in Odbojkarska zveza Slovenije.
Informacije: Kunčič,
Šolska ulica 13, 1351 Brezovica,
tel. 01 365 34 44, 041 254 988,
e-pošta: kuncic.odbojka@gmail.com.
Datum

Področna tekmovanja: do 14. junija 2013.
Polfinalna tekmovanja: do 14. septembra 2013.
Finale: zadnji teden v septembru 2013.

Področna tekmovanja

Področna tekmovanja morajo biti izpeljana v maju ali
juniju 2013. Na tekmah lahko nastopijo dijaki, ki šolo obiskujejo predzadnje leto (letnik 1994 in mlajši). Podatke o
področnih tekmovanjih morajo izvajalci posredovati izvajalcu polfinalnih tekmovanj najkasneje do 20. junija 2013.
S področnega tekmovanja se v polfinale uvrstita prvi dve
uvrščeni ekipi.
Polfinalno tekmovanje – skupine:
A. Pomurje, Podravje, Maribor, Koroška, Velenje in
Celje:

Simon Mihalina, Mestna občina Maribor, Urad za šport,
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor, tel.: 02 230 04 72, faks
02 230 04 75, e-pošta: simon.mihalina@maribor.si.
B. Gorenjska, Ljubljana

Rafael Plut, MOL oddelek za šport,Staničeva 41, 1000
Ljubljana, tel.: 08 200 39 07, 051 300 336, faks: 01 232 37 63,
e-pošta: rafael.plut@ljubljana.si.
C. Dolenjska, Posavje

Miran Jerman, Agencija za šport Novo mesto, p.p. 30,
Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto, tel.: 07 393 29 36,
041 773 477, faks 07 393 29 39, e-pošta: agenczasportnm@
siol.net .
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D. Goriška, Obala

Dušan Lončarevič, Javni zavod za šport Koper, Cesta
Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, tel.: 05 614 60 17, 041
677 242, faks: 05 614 60 20, e-pošta: dusan.loncarevic@zavodzasport-kp.si.
V finale, ki bo zadnji teden v septembru 2013, se uvrsti
prvo uvrščena ekipa. V finalu tekmujejo štiri ekipe in igrajo
po sistemu vsak z vsakim.
Pravila

Ekipe igrajo na igrišču 16 m x 8 m. Mreža za dijakinje
je visoka 224 cm in za dijake 243 cm. V ekipi je pet igralcev
(trije v polju). Štejemo po sistemu »vsaka napaka točka«.
Ekipe igrajo na dva dobljena niza do 15. točke (na dve točki
razlike), enako velja za morebitni tretji niz. Igralci stojijo v
polju poljubno, servirajo krožno s poljubnega mesta izza osnovne črte. Server mora biti dobro viden, soigralec ga ne sme
zakrivati. Ekipi menjata mesti – polje pri izidu, ki je deljiv s
pet. Vsa druga pravila so enaka pravilom odbojke na
mivki nacionalne panožne zveze.

Rokomet
Za dijake in dijakinje,
letnik 1994 in mlajše

Datumi

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Rokometna zveza Slovenije.
Informacije: Boštjan Brulec,
Ob dolenjski železnici 134,
1000 Ljubljana,
tel.: 041 780 070,
e-pošta: bostjan.brulec@gmail.com.

Področna tekmovanja: do 22. novembra 2013.
Četrtfinalna tekmovanja: do 20. decembra 2013.
Polfinalna tekmovanja: do 21. februarja 2014.
Finalni tekmovanji: do 14. marca 2014.

Stopnje tekmovanja
Področna tekmovanja

Četrtfinalne skupine:

A. Maribor (1, 2), Pomurje, Podravje.
B. Celje (1, 2), Koroška, Ljubljana (2).
C. Ljubljana (1, 3), Dolenjska (1, 2).
D. Gorenjska (1, 2), Obala, Goriška.

Polfinalno tekmovanje

Na dveh polfinalnih tekmovanjih (A in B skupina) ekipe
igrajo po sistemu vsaka z vsako.
V prvo polfinalno skupino (A) se uvrstita ekipi iz skupin
A in B, v drugo (B) pa ekipi iz skupin C in D.
Finalno tekmovanje

Na finalnem tekmovanju nastopajo štiri ekipe.

Finalna skupina in sistem tekmovanja:

tekma: 1. iz A : 2. iz B,
tekma: 2. iz A : 1. iz B,
tekma: poraženki 1. in 2. tekme igrata za 3. mesto,
tekma: zmagovalki 1. in 2. tekme igrata za 1. mesto.

Osnovna pravila

Ekipa šteje največ 16 dijakov ali dijakinj. Igralni čas v
četrtfinalu in finalu je 2 x 20 minut, v polfinalu pa 2 x 15
minut, s petminutnim odmorom med polčasom tekme in 10
minutnim med zaporednima tekmama. Pri igralnem času 2
x 20 minut traja izključitev igralcev 2 minuti, pri igralnem
času 2 x 15 minut pa traja izključitev igralcev 1 minuto.
Neodločenega rezultata ni, razen v polfinalu. Ekipe izvajajo kazenske strele ali odigrajo podaljške (2 x 5 minut). V
finalu se najprej odigra podaljšek (2 x 5 minut). Če je rezultat
še vedno neodločen, se izvajajo kazenski streli.
Prijave

Ekipa šole se na tekmovanje, od vključno s četrtfinalom
naprej, prijavi v skladu s skupnimi pravili šolskih športnih
tekmovanj preko spletne aplikacije Šolska športna tekmovanja in prireditve.
Šolski tekmovalni karton (natisnjen obrazec) ekipe prinesejo na tekmovanje. Fotografije z žigom ne smejo biti
stare več kot 1 leto.
Šolski centri ne smejo nastopati z enotnimi ekipami, ampak samo z ekipami posameznih enot centra.
Izvajalec za izpeljavo posameznega tekmovanja bo izbran
na podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).

Organizirajo jih šole v regijskih središčih – v Mariboru,
Murski Soboti, Ptuju, Ljutomeru, Celju, Velenju, Slovenj
Gradcu, Ljubljani, Novem mestu, Kranju, Novi Gorici,
Kopru, Postojni, Tolminu … Vodja področnega centra in
področni odbor za šolska športna tekmovanja določita
sistem tekmovanja in datume.
Število ekip, ki se s področij uvrstijo v četrtfinale:
Maribor – 2, Pomurje – 1, Podravje – 1, Celje
– 2, Koroška in Velenje – 1, Ljubljana – 3, Dolenjska – 2, Gorenjska – 2, Goriška – 1, Obala – 1.
Četrtfinalna tekmovanja

V vsakem četrtfinalnem tekmovanju
nastopijo štiri ekipe, ki se pomerijo v
prvem krogu na podlagi delno dirigiranega žreba (ekipi z istega področja se
ne srečata na prvi oz. drugi tekmi). V
drugem krogu se zmagovalec prvega
para pomeri s poražencem drugega para in obratno. V polfinale
napredujeta zmagovalni ekipi
drugega kroga tekmovanja.
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Gimnastika

Kategorije

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Gimnastična zveza Slovenije.
Informacije: Gimnastična zveza Slovenije,
Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 256 66 22, 040 256 661,
faks: 01 256 66 26,
e-pošta: gimnastika@siol.net.
Aleksander Šajn, Kardeljeva 51, 2000 Maribor,
tel.: 041 901 328,
e-pošta: aleksander.sajn@guest.arnes.si.

Dijaki in dijakinje, letnik 1994 in mlajši.

Opozorilo

Prijavijo se lahko tudi vsi tekmovalci in tekmovalke, ki
so registrirani v programih GZS.
Prijave

Prijava ekipe in posameznikov, imenovanje izvajalca tekmovanja in obveščanje o tekmovanju za državno raven potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije).

Športna gimnastika
Datum polfinalnih tekmovanj

Polfinalna tekmovanja morajo biti končana do konca
marca 2014.
Izvajalca za izpeljavo polfinalnega tekmovanja bosta izbrana na podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo
tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Prijava

Rok za prijavo na polfinalno tekmovanje je 25. februar
2014. Prijava ekip in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT.
Ekipe

Tekmovanje je ekipno in posamično. Šola lahko v vsaki kategoriji prijavi največ dve ekipi. Ekipa je sestavljena iz štirih tekmovalcev (3 + 1). Če šola nima ekipe, lahko prijavi posameznike.

Na finalno tekmovanje se uvrstijo po tri najboljše ekipe iz
posameznih polfinalnih skupin in štirje najboljši posamezniki iz mnogoboja, ki niso člani uvrščenih ekip.
Datum finalnega tekmovanja

April 2012.
Izvajalec za izpeljavo finalnega tekmovanja bo izbran na
podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Program

Tekmovalni program je na voljo v pisarni Gimnastične
zveze Slovenije.
Opozorilo

Prijavijo se lahko tudi vsi tekmovalci in tekmovalke, ki
so registrirani v programih GZS.

Akrobatika
Datum finalnega tekmovanja
Finalno tekmovanje bo v mesecu decembru 2013.
Izvajalec za izpeljavo finalnega tekmovanja bo izbran na
podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Prijave

Prijave pošljite prek spletne aplikacije do 5. novembra 2013.

Ekipe

Tekmovanje je ekipno in posamično. Šola lahko v vsaki
kategoriji prijavi največ dve ekipi. Ekipa je sestavljena iz
štirih tekmovalcev (3 + 1). Če šola nima ekipe, lahko prijavi
posameznike.
Program

Tekmovalni program bo vseboval obvezni skok in tri
poljubne iz preglednice skokov, ki so predvideni za šolska
športna tekmovanja. Tekmovalni program je na voljo v pisarni GZS.
Opozorilo

Prijavijo se lahko tudi vsi tekmovalci in tekmovalke, ki
so registrirani v programih GZS.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Skoki z male prožne ponjave
Datum tekmovanja

Finalno tekmovanje bo v mesecu februarju 2014.
Izvajalec za izpeljavo finalnega tekmovanja bo izbran na
podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Prijave

Prijave pošljite prek spletne aplikacije do 8. januarja 2013.

Ekipe

Tekmovanje je ekipno in posamično. Šola lahko v vsaki
kategoriji prijavi največ dve ekipi. Ekipa je sestavljena iz
štirih tekmovalcev (3 + 1). Če šola nima ekipe, lahko prijavi
posameznike.
Program

Tekmovalni program bo vseboval obvezni skok in tri
poljubne iz preglednice skokov, ki so predvideni za šolska
športna tekmovanja. Tekmovalni program je na voljo v pisarni GZS.
Opozorilo

Prijavijo se lahko tudi vsi tekmovalci in tekmovalke, ki
so registrirani v programih GZS.

Ples
Šolski plesni festival

Datumi

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Plesna zveza Slovenije.
Informacije in prijave: Urška Marinko,
Plesna zveza Slovenije, p.p. 2507,
1001 Ljubljana,
tel. 01 430 22 84, 041 732 580,
faks 01 230 14 17,
e-pošta: info@plesna-zveza.si,
spletna stran: www.plesna-zveza.si.

Šolska tekmovanja: do konca marca 2014.
Občinska tekmovanja: do konca marca 2014.
Področna tekmovanja: do konca aprila 2014.
Finale: 9. maj 2014.

Kategorije in vsebine tekmovanj

Dijaki in dijakinje, vseh letnikov SŠ (I.-V. letnik).
Šolski plesni festival je sestavljen iz naslednjih vsebin: plesni
tečaj, šolski ples in šolsko plesno tekmovanje. Dijaki in dijakinje
tekmujejo posamezno v treh plesih: HIP HOP, POP in LATINO.
Ekipni zmagovalec je tista šola, ki ima v seštevku posameznih
rezultatov svojih predstavnikov najboljši rezultat. Ločeno poteka tudi tekmovanje plesnih parov v treh plesih. Za šolsko leto
2013/2014 se tekmuje v plesih: POČASNI VALČEK, CHA CHA
CHA in SWING (naslednje leto se plesi zamenjajo). Sestava plesnih
parov je izključno fant-dekle. Dijaki in dijakinje lahko sodelujejo
tudi kot ŠOLSKA PLESNA PRODUKCIJA (skupina) na poljubno
glasbo dolžine do maksimalno 2,5 minute z lastno plesno koreografijo. Podrobnosti o načinu in poteku tekmovanja ter ocenjevanju nastopov dobite pri koordinatorki projekta.
Tekmovalne stopnje
Šolsko tekmovanje

Na šolskem plesnem festivalu z vsebinami plesnega tečaja, šolskega plesa in plesnim tekmovanjem sodelujejo dijaki
in dijakinje vseh razredov SŠ. Na šolskem tekmovanju se
izbere tekmovalce, ki zastopajo šolo na tekmovanjih višjih
nivojev. Izbere se ekipo šestih tekmovalcev, ki tekmujejo
posamezno in ekipno v treh plesih (hip hop, pop, latino) in
poljubno število plesnih parov, ki tekmujejo v treh plesih.
Šolska plesna produkcija (skupina) je sestavljena iz ekipe najmanj šestih tekmovalcev in tekmovalk pri čemer število tekmovalcev in tekmovalk plesne skupine navzgor ni omejeno!
Občinsko tekmovanje

Občinska tekmovanja so lokalnega značaja in se organizirajo le v primeru zainteresiranosti šol določene občine.
Področno tekmovanje

Področni plesni festival izpelje Plesna zveza Slovenije skupaj z izvajalcem. Na področnem tekmovanju lahko zastopa
šolo po šest tekmovalcev, ki tekmujejo posamezno in ekipno
v treh plesih (hip hop, pop, latino), poljubno število plesnih
parov, ki tekmujejo v treh plesih in šolska plesna produkcija
(skupina), ki sodeluje z lastno plesno koreografijo. Tekmovalce, ki so si zagotovili možnost nastopa na tekmovanju,
morajo šole prijaviti organizatorju do datuma, ki je določen
v razpisu.
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Šolska športna
tekmovanja in prireditve
Tekmovalna področja:
skupina (Maribor, Podravje),
skupina (Ljubljana z okolico),
skupina (Celje),
skupina (Koroška),
skupina (Dolenjska, Posavje, Zasavje),
skupina (Obala, Goriška, Notranjska),
skupina (Gorenjska)
skupina (Pomurje).
Iz vsakega področnega tekmovanja se na državno tekmovanje praviloma uvrsti sledeče število šol:
• 1 najboljša šolska ekipa, če je na področnem tekmovanju sodelovalo do 10 šol;
• 2 najboljši šolski ekipi, če je na področnem
tekmovanju sodelovalo od 11 do 20 šol;
• 3 najboljše šolske ekipe, če je na področnem tekmovanju sodelovalo nad 21 šol.
• Nadalje 6 tekmovalcev izbranih na podlagi najboljših uvrstitev posameznikov, ki niso že člani
zmagovalnih šolskih ekip iz posameznega področja, prvi trije pari pri plesih v paru in praviloma najbolje ocenjena šolska plesna skupina.
•
•
•
•
•
•
•
•

Finalno tekmovanje

Državni plesni festival (državno plesno tekmovanje) izpelje Plesna zveza Slovenije skupaj z izvajalcem.
Prijava
Za sodelovanje v projektu Šolski plesni festival se mora
šola ob začetku šolskega leta prijaviti Plesni zvezi Slovenije (PZS). Po prejetju prijavnega obrazca in naročilnice za
naročilo učnega materiala, prijavljene šole prejmejo s strani
PZS izstavljen račun in video zapis predpisanih koreografij
ŠPF v obliki DVD plošče in zgoščenko s predpisano glasbo v
vrednosti, vključno s stroški poštnine, 40,00 EUR .
Strokovni izvajalci projekta vsem prijavljenim šolam,
za vsako starostno kategorijo posebej, nudijo dve uri brezplačne vadbe (kader in tehnična sredstva pokrije strokovni
izvajalec, vadbeni prostor zagotovi šola); v nadaljevanju
strokovni izvajalec nadaljuje z izvajanjem plesnega tečaja
na šoli. Po opravljenem tečaju strokovni izvajalec skupaj s
športnimi pedagogi šole pripravi šolski ples in izbirno tekmovanje, na katerem se izbere tekmovalce, ki zastopajo šolo
na tekmovanjih višjih nivojev.
Za vse ravni tekmovanja (razen šolske) mora šola prijaviti
svoje tekmovalce organizatorju tekmovanja, ki je imenovan
v razpisu tekmovanja ter koordinatorici projekta. Zadnji rok
prijave za občinska tekmovanja je do konca februarja 2014,
za področna tekmovanja do konca marca 2014, za finalno
zaključno tekmovanje pa do 2. maja 2014. Prijava posameznikov, parov in ekip, imenovanje izvajalca tekmovanja
in obveščanje o tekmovanju za državno raven poteka preko
spletne aplikacije »Šolska športna tekmovanja in prireditve«
na spletni strani www.sportmladih.net.
Štartnina

PZS si pridržuje pravico uvedbe plačila štartnin v višini 5
EUR na tekmovalca na področnih tekmovanjih ŠPF.
Pravilo

V sistemu tekmovanj Šolskega plesnega festivala smejo
na vseh nivojih (šolskem, občinskem, področnem in državnem) nastopiti le redno vpisani dijaki in dijakinje. Tekmujejo
lahko posamično, v parih in ekipno, pri čemer šolske ekipe
ne smejo biti okrepljene z dijaki in dijakinjami drugih šol. Na
tekmovanjih ŠPF ne smejo nastopati dijaki in dijakinje, ki so
registrirani pri kateri izmed tekmovalnih sekcij Plesne zveze
Slovenije (standardni in latinskoameriški plesi, akrobatski
stran
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rokenrol, moderni tekmovalni plesi).
Osnovna pravila, ki določajo potek projekta ŠPF, so opredeljena v Pravilniku za šolski plesni festival in v navodilih
Potek tekmovanj ŠPF. Objavljena so na spletni strani www.
plesna-zveza.si, kjer najdete tudi vse prijavne obrazce,
navodila o poteku projekta, rezultate, itd.

Plavanje
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Športno društvo Prima.
Informacije: Primož Kos,
tel.: 040 311 449,
e-pošta: primoz.kos1@guest.arnes.si.
Datumi izpeljave tekmovanj

Šolska tekmovanja: do konca decembra 2013.
Področna tekmovanja: do 17. marca 2014.
Finalno tekmovanje: petek, 11. april 2014.
Izvajalec in kraj finalnega tekmovanja bo izbran z razpisom (prijave preko spletne aplikacije).
Discipline

Posamično – registrirani tekmovalci – 100 m mešano
(delfin, hrbtno, prsno, kravl).
Posamično – neregistrirani tekmovalci – 100 m prosto.
Razpisna določila tekmovanj

Na srednješolskih plavalnih tekmovanjih v šolskem letu
2013/2014 sodelujejo dijaki in dijakinje, letnik 1994 in mlajši. Kot neregistrirani tekmovalci ne smejo nastopati dijaki
in dijakinje, ki so registrirani pri Plavalni zvezi Slovenije,
Vaterpolski zvezi Slovenije ali Triatlonski zvezi Slovenije
kot tekmovalci. In sicer še dve leti od zadnjega tekmovanja ali dve leti po izpisu s seznama registriranih plavalcev
PZS oziroma še eno leto od zadnjega tekmovanja ali eno
leto po izpisu s seznama registriranih tekmovalcev VZS ali
TZS. Ti tekmovalci tekmujejo v svoji kategoriji – registrirani
tekmovalci. Tekmovanja potekajo v 25-metrskih zimskih
bazenih.
Področna tekmovanja

Izvajalci področnih tekmovanj morajo koordinatorju
panoge poslati poročilo po končanem tekmovanju oz. najkasneje do 25. marca 2014. Poročilo mora vsebovati popolno ime šole, priimke in imena tekmovalcev, njihove letnice
rojstva in rezultat.
Finale

Na finale se lahko uvrsti 8 registriranih dijakov in 8 dijakinj ter 8 neregistriranih dijakov in 8 dijakinj. Če na določenem področju ni bilo organiziranega področnega tekmovanja,
se lahko šole s tega področja prijavijo neposredno v finale,
vendar največ 4 dijaki in 4 dijakinje. Koordinator ima pravico, da lahko na tekmovanje povabi dodatne udeležence, ki
bi se želeli udeležiti tekmovanja.
Prijave

Prijave za področno tekmovanje pošljite na naslov področnih centrov do konca decembra 2013.
Rok za prijavo na državno tekmovanje je 6. april 2014.
Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju potekata skladno
s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije). Na finale se
morajo skladno s skupnimi določili prijaviti tudi šole iz regij,
v katerih je bilo izvedeno področno tekmovanje, saj področni
center ne prijavlja, temveč le sporoči rezultate področnega
tekmovanja, iz katerih je razvidna pravica nastopa v finalu.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Smučanje
Veleslalom in deskanje na snegu

Datum

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in Šolski
center Slovenske Konjice – Zreče
Informacije: Primož Kračun,
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče,
Tattenbachova 2a, 3210 Slovenske Konjice,
tel.: 03 757 18 03, 040 900 806,
faks 03 757 18 18,
e-pošta: primoz.kracun@guest.arnes.si.

Državno tekmovanje: marec 2014.
Kraj tekmovanja bo izbran na podlagi razpisa (obrazec 6) in
bo objavljen na spletni strani www.sportmladih.net .
Prijave

Prijave ekipe in posameznikov, imenovanje izvajalca tekmovanja in obveščanje potekajo skladno s pravili ŠŠT preko
spletne aplikacije. Šola lahko v posamezno kategorijo pri
nakategoriziranih prijavi največ tri tekmovalce. Prijave na
dan tekmovanja niso možne. Štartnine ni. Cena smučarske
vozovnice bo znana naknadno, udeleženkam jo plačajo šole
udeleženke.
Veleslalom

Dijaki in dijakinje, letnik 1997 in mlajši, nekategorizirani.
Dijaki in dijakinje, letnik 1994 in mlajši, nekategorizirani.
Dijaki in dijakinje, letnik 1994 in mlajši, kategorizirani.

Rok za prijavo izpeljave tekmovanja je 27. september 2013.
Izvajalec za izpeljavo finalnega tekmovanja bo izbran na podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo tekmovanja
(glej skupna pravila ŠŠT).
Urnik tekmovanja

8.00 do 9.45 – tehtanje in žrebanje
10.00 – tekmovanje

Kategorije

Dijakinje: do 44 kg, do 48 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg,
do 70 kg, do78 kg in nad 78 kg.
Dijaki: do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 66 kg, do 73 kg,
do 81 kg , do 90 kg, do 100 kg in nad 100 kg.
Pravico nastopa imajo redno vpisani dijaki in dijakinje,
letnik 1994 in mlajši.
Pravila

Tekmovanje je po sistemu dvojnega repešaža in po pravilih JZS.

Točkovanje

Tekmovanje je posamično in ekipno. Tekmovanje upoštevamo kot ekipno, če sta s posamezne šole prijavljena vsaj
dva tekmovalca. Za ekipno uvrstitev upoštevamo prvih šest
mest v posamezni kategoriji: 1. mesto – 10 točk; 2. mesto – 7
točk; 3.– 4. mesto – 4 točke; 5.– 6. mesto – 1 točka. Pri štirih
tekmovalcih in manj v posamezni kategoriji: 1. mesto – 5
točk; 2. mesto – 3 točke; 3.– 4. mesto – 1 točka.

Badminton

Deskanje

Dijaki in dijakinje, letnik 1997 in mlajši, nekategorizirani.
Dijaki in dijakinje, letnik 1994 in mlajši, nekategorizirani.
Dijaki in dijakinje, letnik 1994 in mlajši, kategorizirani.
Poleg posameznikov tekmujejo tudi ekipe nekategoriziranih tekmovalcev, ki so sestavljene iz dveh dijakov oziroma dijakinj v posamezni kategoriji. Ekipna tekma se bo
točkovala po interpolaciji (zmagovalec dobi 100 točk, zadnji
1 točko, vsi ostali pa so razporejeni vmes).Vsi tekmovalci
bodo nastopili v eni vožnji.
Med kategorizirane tekmovalce sodijo vsi, ki so bili v
šolskih letih 2011/12, 2012/13 in 2013/14 vpisani v kodni
seznam Biltena Smučarske zveze Slovenije oziroma vsi
tekmovalci, ki so bili v ta seznam vpisani kadarkoli v času
srednješolskega izobraževanja. Za napačno prijavo tekmovalca je odgovoren izključno mentor- prijavitelj, zato se pred
prijavo pozanimajte o statusu vašega tekmovalca. Napačno
prijavljeni tekmovalci bodo diskvalificirani.

Judo

Datum in kraj

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Judo zveza Slovenije.
Informacije in prijave: Iztok Babič,
Marezige 23b, 6273 Marezige,
tel.: 05 653 32 81, 031 625 170,
e-pošta: iztok.babic@siol.net.

Državno prvenstvo: 14. november 2013.

Prijava

Rok za prijavo šolskih ekip in tekmovalcev je do ponedeljka, 11. novembra 2013. Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju za državno raven potekata skladno s skupnimi pravili
ŠŠT (prek spletne aplikacije).

Datum in kraj

Organizatorja
Ministrstvo za šolstvo in šport in
Badmintonska zveza Slovenije.
Informacije: Dušan Skerbiš,
Sokolska 10, 8233 Mirna,
tel.: 041 742 234, e-pošta:
dusan.skerbis@badminton-zveza.si.

Posamično tekmovanje
Področna tekmovanja: do konca decembra 2013.
Finalno tekmovanje: 22. januar 2014.

Ekipno tekmovanje

Finalno tekmovanje: 16. april 2014.
Izvajalec za izpeljavo finalnega tekmovanja bo izbran na
podlagi prijav prek prijavnega obrazca za izpeljavo tekmovanja (glej skupna pravila ŠŠT).
Prijave

Prijava ekipe, imenovanje izvajalca tekmovanja in obveščanje o tekmovanju za državno raven potekajo skladno
s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije).
Pravila – posamično tekmovanje

Na posamičnem tekmovanju tekmujejo posebej kategorizirani in nekategorizirani tekmovalci. Pri nekategoriziranih
lahko nastopajo dijaki in dijakinje, ki v sezonah 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014 nimajo točk na nobeni od lestvic BZS.
S področnih tekmovanj se na finalno tekmovanje uvrsti
osem prvo uvrščenih v vsaki kategoriji. Sistem tekmovanja
je odvisen od števila prijavljenih. Igra se po badmintonskih
pravilih, in sicer na dva dobljena niza do 21.
Pravila – ekipno tekmovanje

Ekipa šteje najmanj štiri člane, dve dijakinji in dva dijaka
(največ 3 + 3). Tekmovalec lahko igra le dve igri. Vsak ekipni dvoboj ima pet iger, obsega pa igro dijakov in dijakinj
posamezno, igro dijakov in dijakinj dvojic, ter igro mešanih
dvojic. Sistem tekmovanja je odvisen od števila prijavljenih.
Igra se po badmintonskih pravilih, in sicer na dva dobljena
niza do 21.
2013/2014
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Športno plezanje

Datum in kraj

Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Planinska zveza Slovenije.
Informacije in izvedba: Andrej Kokalj,
Škofijska klasična gimnazija,
Zavod sv. Stanislava,
Štula 23, 1210 Šentvid, Ljubljana,
tel.: 01 582 22 00, 01 582 22 20,
faks: 01 512 10 65;
e-pošta: andrej.kokalj@guest.arnes.si.

B-tekma bo potekala 29. januarja 2014 v športni dvorani
Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano na plezalni
steni dimenzij 12.0 x 8.0 z največjo previsnostjo 4 m.
A-tekma bo potekala 30. januarja 2014 v športni dvorani Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano na plezalni
steni dimenzij 12.0 x 8.0 z največjo previsnostjo 4 m.

Urnik tekmovanja za A- in B-tekmo

10.00: kvalifikacije za ml. dijake (letnik 1997 in mlajši)
in st. dijake (letnik 1995/1996). Tekmujejo v isti smeri.
10.00: kvalifikacije za ml. dijakinje (letnik 1997 in
mlajše) in st. dijakinje (letnik 1995/1996). Tekmujejo v isti
smeri.
14.00: finale za štiri prvouvrščene dijakinje in dijake
iz vsake kategorije.
Izolacijska cona se zapre pol ure pred pričetkom tekmovanja v posamezni kategoriji.
Po končanem tekmovanju bo podelitev kolajn in priznanj.

 Streljanje z zračno puško
in pištolo
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Strelska zveza Slovenije.
Informacije in prijave: Andreja Vlah,
Športna zveza Postojna,
Pot k Pivki 4, 6230 Postojna,
tel.: 05 720 25 41, 040 418 287,
e-pošta: vandreja@hotmail.com.

Kategorije

Mlajši dijaki in mlajše dijakinje, letnik 1997 in mlajši.
Starejši dijaki in starejše dijakinje, letnik 1995 in 1996.

Prijave

Prijavite se lahko preko spletne aplikacije z navedbo imena in priimka, rojstnega datuma, kategorije, točnega naziva
in naslova šole najkasneje do ponedeljka, 27. januarja 2014.
Obvezno je potrebno navesti tudi način plezanja.
A-tekma: plezanje z varovanjem od spodaj.
B-tekma: plezanje z varovanjem od zgoraj.
Organizacija tekmovanja

Prijavljeni tekmovalci lahko izberejo med naslednjimi
načini plezanja:
A-tekma: plezanje z varovanjem od spodaj (obvezno za
registrirane tekmovalce).
B-tekma: plezanje z varovanjem od zgoraj (za neregistrirane tekmovalce, registriranim tekmovalcem v pretekli
sezoni ni dovoljen nastop). Pleza se »na fleš« (velja samo
za B-tekmo) z demonstracijo plezanja. Tekmovalci lahko
spremljajo tekmovanje.
Organizacija in sojenje na tekmovanju bosta potekala
v skladu s tekmovalnim pravilnikom Komisije za športno
plezanje pri PZS in s tem razpisom.
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki so redno vpisani od 1. do 4. letnika v skladu z določenimi letnicami
rojstev.
Tekmovanje šteje za posamični vrstni red tekmovalcev v
štirih kategorijah: ml. mladinci/ mladinke in st. mladinci/
mladinke.
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Datumi in kraji

Področna tekmovanja: januar 2014.
Finalno tekmovanje: marca 2014.

Discipline

Posamično standardna zračna puška, tarča R4– registrirani tekmovalci pri SZS.
Posamično serijska zračna puška, tarča R8 – neregistrirani tekmovalci.
Posamično zračna pištola, tarča R16.
Razpisana določila

Na srednješolskih strelskih tekmovanjih v šolskem letu
2013/2014 sodelujejo dijaki in dijakinje, letnik 1994 in mlajši.
Kot neregistrirani tekmovalci ne smejo nastopati dijaki in
dijakinje, ki so registrirani pri Strelski zvezi Slovenije.
Tekmovanja naj bodo izvedena v sodelovanju s strelsko
organizacijo. Tekmovanje je ekipno in posamično. Ekipe so
lahko mešane, vendar ločene po disciplinah.
Streljajo z razdalje 10 m. Čas streljanja je 60 minut.
Področno tekmovanje

Področno tekmovanje izvedejo koordinacijski področni
odbori, ki so v tem letu izvajalci področnih tekmovanj. Izvajalci morajo poslati zapisnike področnih tekmovanj koordinatorki Andreji Vlah do februarja 2014. V poročilo področnih
tekmovanj izvajalci napišejo natančne naslove nastopajočih
šol in posameznikov, ki so se uvrstili v finale.

Šolska športna
tekmovanja in prireditve

Področja in kontaktne osebe

SEVEROVZHODNA REGIJA: Gregor Maučec,
Kratka ulica 5, 9224 Turnišče, tel.: 031 817 059,
e-pošta: gregor.maucec@gmail.com.
SEVERNA REGIJA: Peter Golob,
Plintovec 8, 2201 Zgornja Kungota,
tel.: 041 471 025, e-pošta: peter.golob@strelstvo.si.
VZHODNA REGIJA: Oto Strakušek,
Ribnik 26, 1420 Trbovlje,
tel.: 040 604 240, e-pošta: oto.strakusek@zsd-kszr.si.
SEVEROZAHODNA REGIJA: Janko Demšar,
Partizaska cesta 41, 4220 Škofja Loka,
tel.: 041 719 049, e-pošta: demsar.j@gmail.com.
OSREDNJA REGIJA: Elvira Valant,
Mestna strelska zveza Ljubljna,
Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana,
tel.: 031 647 214, e-pošta: elvi.valant@gmail.com.
JUGOVZHODNA REGIJA: Anton Ajster,
Krška vas 6, 8262 Krška vas,
tel.: 040 170 695, e-pošta: anton.ajster@siol.net.
ZAHODNA REGIJA: Zoro Oražem,
Stara cesta 5, 6320 Portorož,
tel.: 041 788 124, e-pošta: rozo@t-2.net.
Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju
potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije na www.sport-mladih.net). Tekmovalce naj prijavijo šole.
Finalno tekmovanje s standardno zračno puško - registrirani tekmovalci
Na finalno državno tekmovanje se s področnega tekmovanja uvrstita prvouvrščena ekipa in najboljša drugouvrščena
ekipa po rezultatu – skupaj osem ekip. Med posamezniki pa
se na državno tekmovanje uvrstijo po dva najboljša dijaka in
dve najboljši dijakinji s področnega tekmovanja.
Finalno tekmovanje s serijsko zračno puško - neregistrirani tekmovalci

Datum in kraj zunanjega tekmovanja

Področni zunanji tekmovanji bosta organizirani 19. aprila
2014 na dveh področjih:
- Sever (Ljubljanska in Gorenjska regija, Štajerska, Koroška in Prekmurje),
- Jug (Primorska, Gorenjska in Posavje).
Državno zunanje tekmovanje bo 17. maja 2014.
Kraji tekmovanja bodo določeni naknadno.
Kategorije

Dijaki in dijakinje, letnik 1994 in mlajši (1. do 5. letnik).
Vsaka starostna kategorija je razdeljena na različne sloge:
• goli lok (dolgi lok),
• ukrivljeni lok,
• sestavljeni lok.
Tekmovanje se deli na nelicencirane tekmovalce (brez licence LZS, člani šolskih krožkov) in licerncirane (člani LZS
s tekmovalno licenco).
Prijave

Področna dvoranska tekmovanja do 14. januarja 2014.
Področni zunanji tekmovanji do 15. aprila 2014.
Finalno dvoransko tekmovanje do 11. februarja 2014.
Finalno zunanje tekmovanje do 13. maja 2014.
Prijave na državni tekmovanji potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (preko spletne aplikacije).
Urnik tekmovanja

Dvoranska in zunanja tekmovanja: 1. izmena od 10.00
do 12.00 in 2. izmena od 13.00 do 15.00.
Tekmovalna pravila

Tekmovanje na vseh stopnjah poteka z golim (dolgim),
ukrivljenim in sestavljenim lokom.
Končni tekmovalni pravilnik je v pripravi in bo objavljen
naknadno.

Orientacijski tek
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in Orientacijska
zveza Slovenije v sodelovanju z
Orientacijskim klubom Tivoli.
Informacije: Aleš Ferenc,
Storžiška 20, 4000 Kranj,
tel.: 031 801 924,
e-pošta: ales.ferenc@oskaselj.si.

Na finalno državno tekmovanje se s področnega tekmovanja uvrsti prvouvrščena ekipa po rezultatu. Med posamezniki pa se na državno tekmovanje uvrstijo po dva najboljša
dijaka in dve najboljši dijakinji s področnega tekmovanja.
Finalno tekmovanje s pištolo

Na finalno državno tekmovanje se s področnega tekmovanja uvrsti dijak/dijakinja, ki se je udeležil področnega
tekmovanja.

Lokostrelstvo
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Lokostrelska zveza Slovenije.
Informacije: Matija Žlender,
Šmarska cesta 38, 6000 Koper,
tel.: 051 666 128,
e-pošta: lzs.solskiprogram@gmail.com

Datumi in kraji dvoranskega tekmovanja

Področni dvoranski tekmovanji bosta organizirani 18.
januarja 2014 na dveh področjih:
- Sever (Ljubljanska in Gorenjska regija, Štajerska, Koroška in Prekmurje),
- Jug (Primorska, Gorenjska in Posavje).
Državno dvoransko tekmovanje bo 15. februarja 2014.
Kraji tekmovanja bodo določeni naknadno.

Datumi in kraji

Državno tekmovanje bo v četrtek, 10. oktobra 2013 na
OŠ Vodice.
Prijave

Rok za prijavo na državno tekmovanje je do 1. oktobra
2013. Prijava na tekmovanje, prijava za izvedbo in obveščanje
o tekmovanju potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT.
Kategorije

Dijaki/dijakinje – D: letnik 1995, 1996, (dolžina proge ~4,0km).
Dijaki/dijakinje – E: letnik 1997, 1998 (dolžina proge ~3,5km).
Tehnična zahtevnost prog je prilagojena znanju v določeni starosti.
Stopnje tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo na državni ravni. Kvalifikacije niso potrebne. Tehnična zahtevnost prog je prilagojena
znanju v določeni starosti.
Področni šolski tekmovanji Slovenija vzhod (Pomurje, Podravje, Maribor, Koroška, Velenje, Celje, Posavje, Dolenjska, Zasavje, Domžale in Ljubljana) in Slovenija zahod
(Grosuplje, Gorenjska, Notranjska, Goriška in Obala) bosta
potekali pomladi 2014, organizator bo znan naknadno.
2013/2014
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Urnik tekmovanja

8:45 – 10:00 Prihod in registracija
10:00 – 10:30 Pozdravni govor in simulacija tekmovanja
10.30 – 10.45 Priprava na tekmovanje in odhod na start
11:00 – 12:30 Start tekmovalcev
13:00 – 14:45 Kosilo in zabavni program
14.30 – Prihod zadnjih tekmovalcev v cilj
14:45 – 15.15 Razglasitev in zaključek
Objavljen bo tudi v razpisu posameznega tekmovanja
najmanj mesec dni pred tekmovanjem na spletnih straneh
www.sportmladih.net ter www.orientacijska-zveza.si.
Pravila

Tekmovanje je posamično in ekipno (ekipa: ločeno po
spolu; samo za kategorijo E, najmanj 3 dijaki/dijakinje, največ 5 tekmovalcev).
Šola lahko prijavi na tekmovanje poljubno število tekmovalcev v vsaki kategoriji. Za ekipno uvrstitev šole štejejo
najboljši trije rezultati v kategoriji E.
Sistem točkovanja bo objavljen v biltenu tekmovanja.
Uvrščeni so vsi tisti tekmovalci, ki najdejo vse kontrolne
točke prej kot v 120 minutah.
Posameznik mora kar se da hitro najti vse kontrolne
točke od starta do cilja v pravilnem vrstnem redu.
Kontrolne točke so vrisane na karto za orientacijski tek.
Tekmovalne karte še ni v registru kart.
Tekmovalec dobi karto na startu.
Proga, razen kontrolnih točk v naravi, ni označena. Tekmovalec jo izbere sam s pomočjo karte in kompasa. To je
edini dovoljeni tehnični pripomoček.
Za beleženje prisotnosti na kontrolnih točkah se uporablja elektronski sistem (SportIdent). Za tekmovalce, ki imajo
svoj čip, številko navedite ob prijavi. Ostali tekmovalci bodo
dobili čip na uporabo (reverz). Izguba čipa se plača glede na
vrednost čipa.
Tekmovanje poteka v vsakem vremenu.
Oprema

Vsak tekmovalec mora imeti ustrezna oblačila in obutev
za tek po gozdu. Svetujemo, da ima vsak tekmovalec še
rezervna oblačila in obutev v primeru dežja.
Za gibanje po šoli so potrebni copati.
Opozorilo

Tekmovanje je brezplačno. Šola bo organizirala kosilo
po šolskem ceniku. Ob prijavi tekmovalcev navedite število
kosil za tekmovalce in spremljevalce.

Šah
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Šahovska zveza Slovenije.
Informacije in prijave: Primož Kokalj,
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 436 58 05, 041 686 746,
e-pošta: info@sah-zveza.si.

Tekmovanje posameznikov

Na tekmovanju se igra po švicarskem sistemu, in sicer devet kol z igralnim časom 10 minut plus 5 sekund na potezo.
Igra se po pravilih FIDE za pospešeni šah.
Urnik tekmovanja

Finalno tekmovanje bo potekalo po urniku, ki bo objavljen z razpisom ŠZS.
Izbor izvajalcev

Kraj in izvajalec finalnega državnega tekmovanja bosta
izbrana z razpisom za tehnično izvedbo. Šole lahko pred tem
pošljejo ponudbe za izvedbo šolskih tekmovanj na naslov
Šahovske zveze Slovenije do 30. septembra 2013.
Prijave

Rok za prijavo na finalnem državnem tekmovanju je do
srede, 11. decembra 2013, do 12.00. Prijave in obveščanje o
tekmovanju potekata skladno s pravili ŠŠT (preko spletne
aplikacije). Dodatne informacije bodo dosegljive na portalu
ŠZS: www.sah-zveza.si.

Ekipno tekmovanje
Datum tekmovanja
Državno tekmovanje: 9. marec 2014.

Kategorije

Dijaki in dijakinje, letnik 1994 in mlajši.

Sistem tekmovanja

Ekipa dijakov je sestavljena iz treh dijakov in rezerve,
ekipa dijakinj pa iz dveh dijakinj in rezerve. V ekipi dijakov
lahko nastopajo tudi dijakinje, ekipa pa lahko v predprijavi
napove več rezerv. Na tekmovanju igrajo po švicarskem ali
krožnem sistemu, in sicer devet kol z igralnim časom 10
minut plus 5 sekund na potezo. Če v konkurenci nastopa
deset ekip ali manj, se igra po Bergerjevem sistemu. Igrajo
po pravilih FIDE za pospešeni šah in po Ekipnem pravilniku
ŠZS.
Urnik tekmovanja

Finalno tekmovanje bo potekalo po urniku, ki bo objavljen z razpisom ŠZS.
Izbor izvajalcev

Kraj in izvajalec finalnega državnega tekmovanja bosta
izbrana z razpisom za tehnično izvedbo. Šole lahko pred tem
pošljejo ponudbe za izvedbo šolskih tekmovanj na naslov
Šahovske zveze Slovenije do 30. septembra 2013.
Prijave

Datum

Državno tekmovanje, 7. december 2013.

Kategorije

Dijaki in dijakinje, letnik 1994 in mlajši.
Dijakinje lahko igrajo tudi v konkurenci dijakov, vendar
potem ne morejo igrati v svoji kategoriji.
stran
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Rok za prijavo na finalnem državnem tekmovanju je
do srede, 5. marca 2014, do 12.00. Prijave in obveščanje o
tekmovanju potekata skladno s pravili ŠŠT (preko spletne
aplikacije). Dodatne informacije bodo dosegljive na portalu
ŠZS: www.sah-zveza.si.

SKUPINSKA PUSTOLOVŠČINA
Šolska športna
ZA ŠOLE IN VRTCE tekmovanja
in prireditve
Otrokom in sebi privoščite poseben dan v naravi.
Povzpnite se med krošnje dreves, preizkusite svoje
spretnosti in se neskončno zabavajte.
Za varnost otrok bodo poskrbeli usposobljeni
inštruktorji, ki vsakemu otroku nadenejo plezalni pas in
ga naučijo pravil plezanja po plezalnih elementih v parku,
nato pa jih ves čas usmerjajo in jim pomagajo.
Po zaključeni hoji med krošnjami dreves pa lahko otroke
popeljemo še na vodenje z doživljanjem umetnosti in
narave po območju Vač in GEOSS-a ali pa zanje pripravimo
kmečke igre. V okolici parka imamo tudi veliko nogometno
travnato igrišče in označene planinske poti z različno
dolžino hoje. Prav tako obstaja mnogo gozdnih poti, kjer je
možno izvesti izobraževalno orientacijski tek/pohod.
Tudi za vas bomo pripravili prav poseben dan,
če nam pišete na info@pustolovski-park-geoss.si
ali nas pokličete na 030 332 332.

www.pustolovski-park-geoss.si
facebook.com/pustolovskiparkgeoss
Oglas-VWLM-solski teki.pdf 1 28.7.2013 12:31:46

promocijski tek za učence/ke OPP - 600 m
promocijski tek za učence/ke 1. do 2. razreda OŠ - 600 m
promocijski tek za učence/ke 3. do 5. razreda OŠ - 1.600 m
tek za učence/ke 6. do 9. razreda OŠ - 2.000 m
tek za dijake/inje SŠ - 4.100 m

18. Volkswagen Ljubljanski maraton
ŠOLSKI TEKI
Ljubljana, 26. oktober 2013

www.vw-ljubljanskimaraton.si

18. Šolski pokljuški maraton
Organizator

Zavod za šport RS Planica

Izvajalec

Osnovna šola Gorje

Soizvajalec

Športni center Pokljuka in druge organizacije

Datum in kraj

Sobota, 18. januar 2014, Pokljuka - Rudno polje.

Prijave

Rok za prijavo je ponedeljek, 13. januar 2014. Prijava ekipe in obveščanje o prireditvi potekata skladno s skupnimi
pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije).
Kategorije

Smučarski tek na 2 km, 5 km ali 10 km.
Pohod s tekaškimi smučmi na Planino Javornik (v obe
smeri približno 7,5 km).
Zimski planinski pohod na Planino Javornik (7,5 km) ali na
Planino Uskovnica (8 km) ali na Planino Zajamniki (11 km).
Alpsko smučanje na vlečnicah Viševnik.
Navodila

Štart smučarskega teka je po skupinah, udeleženci tečejo
v prosti tehniki. Vse pohode bodo vodili učitelji smučarskega
teka in planinski vodniki. Udeleženci planinskih pohodov
potrebujejo opremo za zimske razmere (planinske čevlje, topla oblačila, kapo, rokavice …). Smučarsko tekaške in alpske
opreme si ni možno sposoditi.
Smučarski tek na 2 km je popolnoma ravninski in pri-
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meren tudi za začetnike, za vse ostale smučarsko tekaške
kategorije je treba nekaj več znanja in sposobnosti.
Smučišče Viševnik ima dve smučišči z vlečnicami na sidra
in krožnike. Ena proga je družinska, primerna tudi za slabše
smučarje, druga je strma in zahteva dobro smučarsko znanje. Cena smučarske vozovnice bo za udeležence prireditve
ustrezno znižana. Šole vozovnice kupijo na smučišču, kjer
jih plačajo z naročilnico. Alpski smučarji so na smučišču
do 13.00, nato pridejo na prizorišče, kjer prejmejo drobne
prigrizke in čaj.
Osnovni namen prireditve je množičnost in druženje,
zato ne bo objavljenega vrstnega reda prihoda udeležencev
v cilj. Vsak udeleženec si glede na interes, sposobnosti in
priporočilo športnega pedagoga izbere primerno kategorijo.
Skupaj z učenci lahko tečejo, hodijo in smučajo tudi pedagoški delavci, drugi delavci šole, starši in prijatelji.
Na prireditvi bomo predstavili biatlon, Slovensko policijo,
Slovensko vojsko in prvo pomoč zdravstvenega osebja. Udeleženci bodo lahko aktivno sodelovali na šaljivih štafetnih
igrah, pri likovnem ustvarjanju, hoji s krpljami, na Igrah
brez meja in pri drugih zabavnih dejavnostih.
Najmnožičnejšim OŠ, SŠ, OŠPP bomo podelili posebne
nagrade, šole z vsaj 15 udeleženci pa bodo sodelovale v žrebanju za 7 kilogramsko čokolado velikanko. Vsak udeleženec
bo na cilju prejel čaj in drobne prigrizke.
Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletnih straneh Športa mladih www.sportmladih.net in Osnovne šole
Gorje www.osgorje.si.

Pokljuški maraton je prava stvar
Ko pomislim na Pokljuški maraton v sebi začutim nekaj toplega, nekaj takega, kar človek začuti, ko se znajde v krogu ljudi, v
katerem se počuti dobrodošlega in okolju potrebnega. Pokljuški
maraton je dogodek, ki sodi med množične prireditve programa
»Šport otrok in mladine«. Poudarek ni na dosežku, poudarek je
na druženju, uživanju v aktivnosti, uživanju v naravi, vzgoji za
zdravo življenje, zavzemanju za strpnost, fair play-u, spoštovanju
drugih udeležencev dogodka in vzgoji za večjo kakovost življenja,
življenja s športom.
Skozi vrsto let smo Pokljuški maraton in s tem lepote Pokljuke
spoznavali v vseh podobah. Sonce, dež, veter, mraz in sneg so
bili spremljevalci Pokljuškega maratona. Težko bi se opredelil,
kateri je bil najboljši, kdaj smo se najbolje počutili, saj je dogodek
na Pokljuki vedno znova edinstvena priložnost za koristno preživljanje prostega časa v naravi, s športom, v družbi sošolcev in
prijateljev. Zagotovo pa sem prepričan, saj to preberem z obrazov
udeleženih otrok, njihovih spremljevalcev in izvajalcev, ki nas
spremljajo na posameznih Pokljuških maratonih, da organiziramo pravo stvar. Dokaz temu je tudi nagrada za projekt »Svetovni dan na snegu« (nagrado je podelila Mednarodna smučarska
zveza FIS), ki jo je prijel organizator OŠ Gorje za organizacijo
dogodka. .
Menim, da smo z dosedanjimi maratoni dosegli učinkovitost,
fleksibilnost in kakovost, zato je čas, da prestopimo še en prag
enkratnosti. To bo stanje zavedanja, ki se ga zelo težko izmeri,
ovrednoti. Mladi ljudje si takšno obliko aktivnosti v naravi želijo,
pa ne toliko zaradi vsebin, temveč zaradi socializacije oziroma
druženja in spoznavanja kvalitete gibanja v naravnem okolju.

Na tak dogodek se otroci pripravljajo več dni pred odhodom,
to pomeni, da imajo do te oblike aktivnosti pozitiven odnos, so
motivirani. Motivacija za dosego ciljev velja za eno od bistvenih
determinant uspeha v športu in življenju na sploh. K dosegu optimalnega nivoja motivacije lahko veliko pripomorejo učitelji in
vsi, ki so vključeni v proces priprave na Pokljuški maraton ali na
katerokoli drugo aktivnost, v sklopu programa »Šport otrok in
mladine«.
Ko pogledamo vase in se ozremo na vse koristnike naših programov, ugotovimo, da smo velika družina. Če za matere velja, da
podpirajo tri vogale vsakega doma, za »Šport otrok in mladine«
velja, da koordinatorji (tako regijski kot panožni) podpirajo tri
vogale našega za družbo izredno pomembnega programa, ki deluje kot utečen stroj, pripravljen brezkompromisno zagovarjati
skupno poslanstvo. To je, zbližati mladega človeka s športom z
vsemi trenutno razpoložljivimi sredstvi. Koordinatorji skupaj z
zaposlenimi na zavodu načrtujejo, oblikujejo, raziskujejo, pregledujejo in pripravljajo program pod skupnim imenom »Šport
otrok in mladine«. Njihovo delo spodbuja vse večje razumevanje
poslanstva športa in zvišuje standarde, ki jih dosegamo skupaj.
Zavedati se moramo tudi tega, da smo močni le takrat, kadar
smo enotni. Nikoli ne pozabimo svoje moči uporabiti za zaščito civilizacijskih pridobitev in vedno svojo moč spremenimo v
strpnost, kadar gre za tiste, ki nas ne podpirajo ali pa za tiste,
ki so nam omogočili, da danes lahko izvajamo program »Šport
otrok in mladine«.

Jelko Gros, direktor Zavoda za šport RS Planica
2013/2014
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5. Festival
športa mladih
je najbolj množična vseslovenska športna prireditev interesnih programov športa otrok in mladine, ki je istočasno
tudi sklepno dejanje osnovnošolskih športnih programov.
Četrtek, 5. junij 2014, od 9.30 do 15.00 ure, Koper zunanji športni park Bonifika.
Prijave sprejemamo do 23. maja 2014 na prijavnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani www.sportmladih.net.
Pijača in hrana bo na voljo brezplačno: sok, voda, jabolka in manjši hrustljavi prigrizki. Šole lahko toplo malico
predhodno naročijo na Osnovni šoli Koper.
Udeležba osnovnih šol

Na prireditvi bodo v tekmovalnem delu sodelovali posamezniki – finalisti tekmovanj v atletiki in judu, medtem
ko bo spremljevalni del namenjen prav vsem osnovnošolcem. V tem delu bodo potekale športno zabavne animacije.
Priporočamo, da šole in občine izkoristite to prireditev v
namen nagradnih izletov, lahko pa tudi kot zaključno razredno ekskurzijo.
Spremljevalni športno zabavni del – aktivnosti

Potekalo bo preko 30 športno zabavnih aktivnosti, ob dinamičnem komentiranju uradnega povezovalca. Načrtovane
spremljevalne aktivnosti:
• predstavitev različnih športnih panog, zvez in društev;
• sodelovanje v tekmovalno zabavnih vsebinah: štafetne igre, odbojka na mivki …;
• športno animacijske točke na osrednjem prireditvenem odru: plesno akrobatske točke, pevske točke,
nagradne igre, šolske predstavitvene točke …;
• športne delavnice: plesna, navijaška in akrobatska
delavnica, poslikava obrazov, risanje grafitov …;
• predstavitev slovenskih vrhunskih športnikov na osrednjem odru;
• foto kotiček in druge zanimive vsebine.
Nabor dejavnosti

Vse zainteresirane šole, nacionalne panožne zveze,
društva, posameznike in druge organizacije pozivamo, da
predloge za sodelovanje prijavijo do 31. januarja 2014 na
elektronski naslov sst@sport.si.
Spoštovani športni pedagogi, vodstva šol in drugi
športni delavci ter simpatizerji ŠPORTA MLADIH,

veseli bomo, če boste v enem največjih slovenskih šolskih
športnih projektov prepoznali del svoje zgodbe tudi vi. Željni
smo sodelovanja in povezovanja za cilje, ki bogatijo naše
otroke in s tem tudi nas pod skupnim sloganom: »Šport je
moja energija za življenje«.
Glavni organizator je Zavod za šport RS Planica v sodelovanju z Zavodom za šport Koper, Osnovno šolo Koper,
Atletskim klubom Koper, Atletsko zvezo Slovenije, Judo
zvezo Slovenije, Petrolom, Olimpijskim komitejem Slovenije,
šolami, zvezami in društvi, športnimi pedagogi ter drugimi
športnimi delavci in organizacijami.
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V Kopru nam je eden izmed športnih pedagogov (razrednik) dejal, da je pripeljal celoten razred na zaključno
ekskurzijo in bo verjetno naslednje leto to še nadgradil s
popoldanskim organiziranim turističnim ogledom slovenske
obale z barko. Veseli smo takšnega razmišljanja. 5. Festival športa mladih kot
Res je največji zaključna razredna ekskurzija
strošek šole avtobusni prevoz, pa
vendar obstaja več možnosti udeležbe na Festivalu: nagradni
izlet za športnike, nagradni izlet za najdejavnejše učence,
občinsko organiziran izlet za zaslužne športnike posameznih
šol, povezava z lokalnim podjetjem, ki bi bilo pripravljeno
pokriti prevozni strošek …

Prepletenost množičnega in
tekmovalnega športnega
Festival športa mladih je to, kar se v prihodnosti pričakuje na področju interesnih
športnih programov: prepletenost tekmovalnega in sproščenega množičnega športnega udejstvovanja ter čim večja povezanost s športnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami. Ko sem v Kopru gledal vse te mlade, njihove športne pedagoge
in trenerje, sem čutil obilo dobre energije in želim si, da bi se ta razširila po celotni
Sloveniji in v tem šolskem letu preplavila vse šole in vrtce. Veseli me dejstvo, da se kot
promotorji v interesne programe in sploh promocijo Športa mladih vključujejo slovenski vrhunski športniki, zato se zahvaljujem Dejanu Zavcu, Matjažu Smodišu, Roku
Drakšiču, Luciji Polavder, Primožu Kozmusu, Francu Pintarju in drugim vrhunskim
športnikom, hkrati pa želim slovenski košarkarski reprezentanci čim boljšo uvrstitev
na Evropskem prvenstvu. Ne nazadnje je tudi to del promocije športa med mladimi.

dr. Edvard Kolar
v.d. generalnega direktorja
Direktorata za šport na MIZŠ

Na 4. Festivalu športa mladih
prek 260 osnovnih šol in 3000 otrok
Sproščenemu prireditvenemu dogajanju je tempo narekoval
moderator, športni novinar Boštjan Reberšak, na atletskem
tekmovalnem delu njegov stanovski kolega Peter Kavčič (sicer
zelo dejaven športni pedagog na OŠ Petrovče), judo osnovnošolsko DP pa je povezoval nekdaj odličen judoist Štefan Cuk.
V otvoritvenem delu so sodelovali otroci soizvajalke Festivala Osnovne šole Koper z domiselno dinamično točko »bobnanja
po velikih žogah«.
Vsi udeleženci so lahko na preko tridesetih različnih, pestro
in sistematično izbranih »otočkih« preizkušali svoje sposobnosti in se spoznavali z različnimi dejavnostmi. Prava poslastica
dneva so bili akrobatski nastopi skupine Dunking Devils in
domiseln Petrolov foto kotiček.

Največ pozornosti so poželi neuradni
promotorji Športa mladih, vrhunski
športniki: Dejan Zavec, Matjaž Smodiš,
Rok Drakšič in paraolimpijec Franc Pintar. V imenu vseh je uradno otvoritev opravil Dejan Zavec. Simbolično – v znak
»pošiljanja energije« so otroci v nebo
spustili 200 balonov.
2013/2014
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Razpis Mednarodne zveze za šolski šport
ISF – International School Sport Federation
Mednarodna zveza za šolski šport (ISF) razpisuje v letu
2014 tekmovanja v naslednjih panogah:
• smučanje (alpsko in tek na smučeh)
Granada, Španija, od 24. do 29. marca 2014;
• kros
Emek Hama’ayanot, Izrael, od 30. marca do 4. aprila 2014;
• namizni tenis
Clermont-Ferrand, Francija, od 4. do 10. aprila 2014;
• odbojka
Espinho & Santa Maria da Feira, Portugalska,
od 9. do 17. aprila 2014;
• futsal
Sinnai, Sardinija-Italija, od 26. aprila do 3. maja 2014;
• badminton
Tajpej, Kitajski Tajpej, od 6. do 12. maja 2014;
• rokomet
Trabzon, Turčija, od 20. do 28. junija 2014.
Šolske ekipe se lahko prijavijo na razpisana tekmovanja po merilih in zahtevah, ki jih določa ta razpis. Zavod
za šport RS Planica poravna članarino ISF za leto 2014 in
glede na potrjeni LPŠ 2014 in finančni načrt Zavoda za leto
2014 lahko krije del stroškov za nakup športne opreme (po
sprejetih merilih). Vse druge stroške krije šola udeleženka.
Pravico nastopa imajo praviloma učenci in dijaki, rojeni od
leta 1996 do leta 1999.
Prijave pošljite na obrazcu ISF najkasneje do 20. septembra 2013, kasnejših prijav ne bomo upoštevali. Če se na
tekmovanje prijavi več ekip, bomo ekipe izbrali na podlagi
rezultatov ali pa bomo izpeljali izbirno tekmovanje.
Več o tekmovanjih ISF si lahko preberete na uradni spletni strani www.isfsports.org .
ISF tekmovanja – priložnost za mlade, da doživijo
utrip in čar mednarodnih tekmovanj

Vsako leto se tekmovanj pod okriljem ISF udeležijo
tudi slovenski osnovnošolci in srednješolci. Kar 93 jih je
bilo dejavnih na tekmovanjih v preteklem šolskem letu. Ta
tekmovanja med drugim predstavljajo spoznavanje sveta,
sklepanje prijateljstev in promocijo Slovenije.

Športno odmeven rezultat v letu 2013 so dosegli košarkarji Gimnazije Šentvid, ki so na Cipru igrali v finalu in le za
nekaj točk zgrešili naslov svetovnega prvaka. Odlično drugo
mesto so si priigrali s požrtvovalnostjo, nepopustljivostjo
in veliko željo dokazati svoje znanje. Dijakinje Gimnazije
Novo mesto so bile prav
tako blizu vrhu, na koncu so med 24 ekipami Športno odmeven rezultat
zasedle 8. mesto. Vodja
košarkarske delegacije v letu 2013 so dosegli koje bil Miran Jerman član šarkarji Gimnazije Šentvid,
Odbora za šolski šport
in dolgoletni aktivni ki so na Cipru igrali v finalu
soustvarjalec šolskega
in le za nekaj točk zgrešili
športa.
Poleg košarkarjev naslov svetovnega prvaka.
smo v spomladanskem
času pospremili na mednarodna tekmovanja ISF v Francijo še nogometaše Gimnazije Šiška in veliko delegacijo orientacistov, ki so se podali na
zahodno obalo Portugalske. Med slednjimi je dijak Gimnazije Jurija Vege Idrija Peter Tušar med posamezniki dosegel
odlično tretje mesto.
Športni pedagog Nenad Pilipovič se je s svojimi športniki
iz OŠ Gorje tekmovanj v smučarskih tekih in krosu udeležil že večkrat. Pravi, da so priprave tekmovalcev na tako
tekmovanje in »delovne akcije« zbiranja sredstev za odhod,
podobno kot začetek gradnje velike torte, ki se z nepozabnim doživetjem poje zadnji dan tekmovanja.

V gore s prenovljenimi dnevniki ciciban
planinec in mladi planinec
Poletje je čas, ki ga kakovostno preživljamo v krogu družine, bodisi na morju, bodisi v gorah. Obe lokaciji sta primerni za prijetne izlete in druženja v naravi. Otroci po navadi
potrebujejo malo spodbude ali priprave za izlet v naravo,
zato prenovljena programa Ciciban planinec in Mladi planinec, z dnevnikoma Cici dnevnik ter Mladi planinec 1 in 2,
ponujata odlično priložnost za dodatno motivacijo otrok
pri hoji v gore.
Dnevniki so pravi mali ilustrirani, priročniki za hojo v
gore, ki poleg zbiranja vtisov in žigov z izletov, omogočajo
tudi sistematično pridobivanje osnovnega znanja o hoji v
gore. Z udeležbo na različnih dejavnostih bodo otroci in mladostniki lahko pridobili uporabno gorniško znanje, veščine
in izkušnje, ki jim bodo omogočili:
varnejše in doživetij polnejše gibanje v gorah,
celovito doživljanje in soustvarjanje gorništva,
kakovosten in postopen osebni gorniški razvoj ter
zavedanje o pomenu prostovoljnega delovanja in odgovornost do ljudi ter narave.
Z uspešno rešenimi nalogami (ki zahtevajo bodisi znanje,
obvladovanje podatkov ali spretnost opazovanja, raziskovanja in ustvarjanja) udeleženci nadgrajujejo in utrjujejo
gorniško znanje. V programih lahko sodelujejo tudi ne člani
planinskih društev, njim so še posebej namenjene vsebine
glede ustrezne opreme, varnejšega gibanja in obnašanja v
gorah (s temi vsebinami planinska organizacija izpolnjuje
zaveze iz projekta kakovostne množičnosti).
Vsi dnevniki so lahko hkrati članska izkaznica planinskega društva, ki je včlanjeno v PZS, vsem pa je dodan še
spominski del, kamor lahko zapisujemo vtise, dodatne izlete
ali druge pomembne informacije.
V tekmovalnem delu programa vsebujeta tudi priznanja,
ki so predvsem dodatno motivacijsko sredstvo udeležencem
za dosego ciljev programa. Cicibani lahko usvojijo nalepko
markacije, Gorskega apolona in Clusijevega svišča, knjižico
Ciciban v gorah in spominsko diplomo. Priznanja v programu Mladi planinec so bronasti, srebrni in zlati znak ter
spominska diploma.
Cici dnevnik je namenjen otrokom nekje od 3. do 7. leta
starosti, zato je grafično in vsebinsko prilagojen tej starosti.
Naloge so napisane z velikimi tiskanimi črkami, da jih otrok lahko prebere sam. Pri izpolnjevanju pa bo dobrodošla
pomoč staršev, mentorjev ali vodnikov, ki otroku ponudijo
dodatne informacije in znanja o hoji v gore. Ker spodbujamo
celoletno dejavnost v gorah, je potrebno v vsakem letnem
času opraviti dva izleta. Po osmih opravljenih izletih otrok
prejme zasluženo nagrado.
Dnevnik Mladi planinec 1 je namenjen osnovnošolcem
in vsem tistim, ki se vključujejo v program. Mladi planinec
2 je namenjen starejšim osnovnošolcem, ki so že usvojili
osnovno znanje in spretnosti ter si želijo poglobiti znanje
in se podati na zahtevnejše ture. Tudi v teh dnevnikih se
zbirka izletov v tekmovalnem delu dopolnjuje z nalogami,
izzivi, namigi za pogovor preko katerih otrok ob pomoči
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usposobljenih odraslih dopolnjuje gorniško znanje. Svoj
napredek lahko beleži/spremlja v rubriki Znam/obvladam,
kjer so našteti cilji, ki naj bi jih dosegel. V rubriko Nahrbtnik
znanja otrok/mladostnik s ključno besedo ali jedrnatim zapisom, skico zabeleži vsebino, doživetje, cilj, ki ga je dosegel,
doživel ali naučil.
V dnevniku Mladi planinec 2 so v program vključeni
tudi večdnevni izleti in tabori, pa tudi druge dejavnosti
(prostovoljno delo oz. pomoč pri vodenju krožka, udeležba
na orientacijskem tekmovanju), ki jih vpišemo na posebnih
dnevniških straneh. Na tej strani se vpisujejo tudi drugi dosežki, kot na primer opravljena Planinska šola, opravljen
izpit prve pomoči.
Izvajanje programa lahko poteka v okviru organiziranih
(planinska skupina v mladinskem odseku, vrtcu ali šoli) in
v okviru neformalnih oblik (družinsko planinstvo) planinskega delovanja.
Dodatna navodila in nasveti za izvedbo programa ter
uporabo dnevnikov, učni listi, pobarvanke in drugo so stalno dosegljivi na spletni strani MK PZS: http://mk.pzs.si/
mpcp/gradiva/
Mateja Peršolja, vodnica PZS

Ostale množične prireditve in šolska športna
tekmovanja
58. POHOD PO POTI OKOLI LJUBLJANE

Organizator: Timing Ljubljana.
Datum: četrtek, 8. maj 2014.
Kraj: Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane.
Vrsta prireditve: pohodniška množična
prireditev.
Ciljna skupina: vrtci, OŠ, SŠ in OŠPP.
Informacije: Timing Ljubljana, Staničeva
41, 1000 Ljubljana, tel.: 01 234 80 00.
Spletna stran: www.pohod.si.
ŠOLSKI TEK ŠTIRIH MOSTOV 2014

Organizatorja: Športna zveza Škofja
Loka s podporo Občine Škofja Loka.
Datum: sobota, 14. junij 2014, ob 18.30.
Kraj: Škofja Loka (Mestni trg).
Vrsta prireditve: tekaška množična prireditev.
Ciljna skupina: OŠ.
Informacije: Marko Primožič, OŠ Ivana Groharja, Podlubnik 1, 4220 Škofja
Loka, tel.: 04 506 11 11,
e-pošta: marko.primozic@guest.arnes.si.
Spletna stran: http://tekstirihmostov.si.

ŠPORT ŠPAS – 7. DAN DRUŽENJA IN
GIBANJA VSEH GENERACIJ

Organizatorja: Media Šport.
Datum: šolsko leto 2013/14 (priporočilo organizatorja 17. maj 2014 – delovna
sobota).
Kraj: po različnih krajih v Sloveniji.
Vrsta prireditve: športno-družabna prireditev.
Ciljna skupina: predšolski, OŠ, SŠ in
odrasli.
Informacije in prijave: Media šport, tel.:
01 236 26 16, e-pošta: info@mediasport.si.
Spletna stran: www.sportspas.si.
ŽOGARIJA

Organizator: OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.
Datum: sobota, 17. maj 2014, ob 14.20.
Kraj: Turjak.
Vrsta prireditve: tekaška množična prireditev – kros.
Ciljna skupina: OŠ.
Informacije: Bojan Novak (vodja tekmovanja), tel.: 031 536 121,
e-pošta: novak.bojan1@siol.net ali
group2.osljptvl@guest.arnes.si.

Organizatorja: Media Šport.
Datum: šolsko leto 2013/14; finale v sredo, 31. maja 2014, v Ljubljani; superfinale
regije v petek, 6. junija 2014, v Celovcu.
Kraji: Piran, Kamnik, Postojna, Dravograd, Brežice, Lendava, Ptuj, Gornja
Radgona, Idrija, Domžale, Ljubljana in
v zamejstvu Italija – Gorica, Milje, Trst,
Avstrija – Celovec, Madžarska – Zgornji
Senik.
Vrsta prireditve: fair play, nogomet 3 na
3, spretnostne in štafetne igre, glasbeni
nastop, plesni nastop, navijaška skupina,
kviz znanja, sodelovanje pedagogov.
Ciljna skupina: OŠ (učenci in učenke,
mešane ekipe letnika 2003 in 2004 ter
2005 in 2006).
Informacije in prijave: Slavko Sakelšek,
Media Šport, tel.: 01 236 26 15,
040 414 000, e-pošta: info@zogarija.si.
Spletna stran: www.zogarija.si.

4. BISEROV PLAVALNI MARATON

ŠKL ŠPORT

17. KRPANOV KROS

Organizatorja: Plavalni klub biser Piran.
Datum: nedelja, 15. september 2013, ob
10.00.
Kraj: Piran (pomol pri hotelu Piran).
Vrsta prireditve: plavalna prireditev.
Ciljna skupina: OŠ in SŠ.
Informacije: Barbara Demšar,
tel.: 070 732 369,
e-pošta: pk.biser@gmail.com.
Spletna stran: www.biserpiran.si.

ŠKL PLES

Organizatorja: Zavod ŠKL Ljubljana.
Datum: od oktobra 2013 do aprila 2014
(predvideni dve prireditvi – december in
marec).
Kraj: po različnih krajih v Sloveniji.
Vrsta prireditve: tekmovanja POM
PON, NAVIJAŠKIH, HIP-HOP CHEER,
SHOW POM DANCE in AKROBATSKIH
skupin.
Ciljna skupina: OŠ in SŠ.
Informacije: Zavod ŠKL Ljubljana,
tel.: 01 548 37 50, e-pošta: skl@skl.si.
Spletna stran: www.skl.si.
ŠKL MED DVEMA OGNJEMA

Organizatorja: Zavod ŠKL Ljubljana.
Datum: od oktobra 2013 do maja 2014.
Kraj: po različnih krajih v Sloveniji.
Vrsta prireditve: tekmovanje MED
DVEMA OGNJEMA.
Ciljna skupina: OŠ (1. do 6. razred).
Informacije: Zavod ŠKL Ljubljana,
tel.: 01 548 37 50, e-pošta: skl@skl.si ali
marko.meden@skl.si.
Spletna stran: www.skl.si in www.skl.
si/mdo.
ŠOLSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE – SLOVENIA IN 3 DAYS

Organizator: Orientacijski klub Tivoli.
Datum: petek, 20. junij 2014.
Kraj: Ljubljana, Športni park Kodeljevo.
Vrsta prireditve: orientacijsko tekmovanje.
Ciljna skupina: OŠ in SŠ.
Informacije: Aleš Ferenc, Orientacijski
klub Tivoli, tel.: 031 801 924,
e-pošta: ales@slo3days.si.
Spletna stran: www.slo3days.si.
SPARTAKOV TEK

Organizatorja: Zavod ŠKL Ljubljana.
Datum: od oktobra 2013 do aprila 2014.
Kraj: po različnih krajih v Sloveniji.
Vrsta prireditve: šolsko tekmovanja v
KOŠARKI, ODBOJKI in NOGOMETU.
Ciljna skupina: OŠ in SŠ.
Informacije: Zavod ŠKL Ljubljana,
tel.: 01 548 37 50, e-pošta: skl@skl.si.
Spletna stran: www.skl.si.

Organizator: U3P storitvene dejavnosti.
Datum: sobota, 28. september 2013,
ob 11.00.
Kraj: Hipodrom Stožice, Ljubljana.
Vrsta prireditve: tekaška množična prireditev.
Ciljna skupina: SŠ.
Informacije: Jože Perčič, U3P storitvene
dejavnosti, tel.: 034 367 779,
e-pošta: spartakovtek@gmail.com.
Spletna stran: www.spartakovtek.si.
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Nagradni natečaji
Zavod za šport RS Planica bo v mesecu aprilu 2014 objavil naslednje razpise:
Najboljši športni vrtec • Najboljša športna osnovna šola • Najboljša športna osnovna šola s prilagojenim programom
Najboljša športna srednja šola • Najboljša spletna stran • Najboljše šolsko športno glasilo

Že sedaj pozivamo športne pedagoge in ravnatelje, da ste maksimalno športno aktivni, ker pripravljamo dobrodošle novosti.

Najboljša športna fotografija
Učence in dijake vabimo, da nam pošiljate fotografije povezane s športnim
utripom šole: šolska športna tekmovanja, plavalne aktivnosti, športni dnevi,
šole v naravi, športne ekskurzije, Zdrav življenjski slog in druge šolske ter
izvenšolske dejavnosti.
Komisija bo izbrane fotografije objavila v priložnostnih medijih: spletna stran www.sportmladih.
net, Okrožnice Športa mladih, revija Šport mladih in
drugje. Izbranim mladim ustvarjalcem fotografij bomo
namenili posebne majice Športa mladih.
KARAKTERISTIKE POSLANIH FOTOGRAFIJ: Digitalne fotografije naj bodo v formatu JPG ali JPEG, velike
maksimalno 2400 px (daljša stranica) X 1600 px (krajša
stranica). Datoteke morajo biti označene po sledečem
zaporedju: ime_priimek_zaporedna številka dela_naslov
dela (npr. JURE_NOVAK_1_MET_NA_KOŠ) in ne smejo
presegati velikosti 1MB. Digitalne fotografije istega avtorja morajo biti različne. Fotografije v digitalni izvedbi
pošljite shranjene na zgoščenki na naslov: Zavod za šport
RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: Naj
fotografija športa mladih.
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Športna poteza
S promocijo fair playa in strpnosti v športu želimo pri
vseh udeležencih šolskih športnih tekmovanj in prireditev
ustvarjati občutek sooblikovanja podobe športa in vplivati
na to, da subjekti športne etike (športnik, pedagog, trener,
gledalec) postanejo odgovornejši za svoja dejanja in občutljivejši za prepoznavanje tovrstnih dilem. Da bi v šolskem
letu 2013/2014 spodbujanje fair playa in strpnosti lažje uresničevali, bo SPOLINT Inštitut za razvoj športa v okviru
programa Sportikus in ob podpori Zavoda za šport RS Planica izpeljal akcijo nagrajevanja športnih potez. ŠPORTNA
POTEZA je tisti dogodek, kjer bi lahko akter (posameznik
ali ekipa) ravnal drugače, vendar se odloči, da bo sledil najvišjim moralnim vrednotam kot so: (1) nesebično zagovarjanje pravičnosti; (2) poravnava krivice; (3) pomoč tekmecu,
ki se je znašel v nepričakovanih težavah ali nevarnosti; (4)
postavljanje pedagoških načel pred rezultatsko uspešnost
pri delu z mladimi, (5) drugi dogodki, ki razkrivajo najvišje
etične vrednote. Dogodek oz. dejanje, ki le deloma ustreza
kriterijem in ni tipična »Športna poteza« v ožjem smislu
razumevanja športa, komisija obravnava posebej. Priznanje
za te vrste predlogov se lahko podeli z obrazložitvijo, da gre
za (1) humano delovanje v športu, (2) za promocijo družbeno
odgovorne vloge športa ipd.
Predlagatelj (sotekmovalec, pedagog, sodnik, ravnatelj,
izvajalec tekmovanja, gledalec) naj izpolni e-obrazec za Športno potezo, ki je objavljen na spletnih straneh http://www.
sportikus.org/sportna-poteza/prijavnica-za-sportikus-sportno-potezo/ in www.sportmladih.net.
Prijave za Športno potezo se obravnava mesečno skozi
vse šolsko leto, do vključno 5. junija 2014. »ŠPORTNO POTEZO LETA 2013/2014« bomo javno razglasili na zaključni
prireditvi.
Seznam dobitnikov priznanj za Športno potezo bo sproti
skupaj z obrazložitvijo objavljen na straneh www.sportikus.
org, www.ogledalo-sporta.si in www.sportmladih.net.
Športna poteza na vseh nivojih ŠŠT se podeljuje mesečno
in se vključuje v standardni Sportikus fair play protokol.
Komisija pri Spolint inštitutu preveri prijavo, obrazloži in
podeli priznanje skupaj z Zavodom za šport RS Planica. Ob
zaključku šolskih tekmovanj se posebej izpostavi izbrano

športno potezo (šolsko leto), ki jo komisija (koledarsko leto)
posreduje tudi Slovenski olimpijski akademiji, za izbor na
prireditvi Športnik leta in za druge mednarodne pozive k
promociji fair playa (evropska nagrada itd.).
100% SPORTIKUS

100% Sportikus je priznanje za športno, šolsko in moralno odličnost. Prejemnik priznanja je šolski ambasador
športa in zgled, kateremu naj bi mladi sledili.
Pri akciji 100% Sportikus gre za spodbujanje športnega
načina življenja, ki je v skladu s splošnimi humanimi vrlinami, kot so enake možnosti, poštenost, nesebičnost. Za
priznanje lahko vsaka šola ali kolektiv športnih pedagogov
predlaga po enega učenca/učenko iz zadnjega triletja osnovne šole oz. po enega iz srednje šole, ki ustreza vrednotam,
ki tvorijo akronim SPORTIKUS.
Sodelujem z veseljem, Pošteno igram, Obnašam se dostojanstveno, Rad imam šport, Tekmujem s ponosom, Izobražujem se vsestransko, Kulturno navijam, Uživam v gibanju,
Spoštujem drugačnost.
100% Sportikus je torej športno razgledan učenec/učenka, ki je prizadeven tudi na drugih področjih tako v šoli kot
izven nje in goji aktiven odnos do družbe nasploh.
Predlagatelj (vodja športnega aktiva) naj predlog z obrazložitvijo dosežkov in življenjepisa kandidata pošlje na
e-naslov: sportikus@spolint.org, s pripisom »100% SPORTIKUS«. Predloge bomo sprejemali do 5. junija 2014. Prejemnike priznanj za »100% SPORTIKUS 2013/2014« bomo
javno razglasili in objavili na spletu www.sportikus.org in
www.sportmladih.net. Vsi predlagani kandidati pa prejmejo
priznanja na šolo, kjer se podelijo ob zaključni slovesnosti
šolskega leta.

Napredovanje v nazive in interesni programi
športa otrok in mladine
Na Zavodu za šport RS Planica bomo v šolskem letu
2013/2014 izdajali potrdila za opravljene naloge v interesnih
programih športa otrok in mladine, ki so del Nacionalnega
programa športa RS in gibalno/športnega programa Mali
sonček. Za točkovno vrednotenje opravljenega dodatnega
strokovnega dela delavcev v vrtcih in šolah se upošteva Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 16/10 in
18/10). Potrjevali bomo samo naloge oziroma programe, ki
so opredeljeni v tem razpisu (Informator I, avgust 2013) in
so po pravilniku vrednoteni z več kot eno točko. Potrdila za
opravljene naloge za eno točko izda ravnatelj vrtca ali šole
oziroma organizator prireditve na lokalni ravni.
Ovrednotenje nalog v gibalnem/športnem programu
Mali sonček, športnem programu Zlati sonček in Krpan za dve točki
Strokovno delo delavcev vrtca

17. člen, b. razdelek, 10. točka
Organizacija ali vodenje enega strokovnega posveta ali
seminarja.
Pojasnilo
Strokovni delavec organizira ali vodi 8- ali 24-urne izpopolnjevalne seminarje, ki jih je odobril Zavod za šport RS
Planica.
17. člen, b. razdelek, 11. točka
Organizacija ali izpeljava ene javne prireditve z najmanj
tremi točkami programa ali tremi nastopajočimi skupinami.
Pojasnilo
Strokovni delavec organizira promocijsko predstavitveno
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prireditev programa ali sklepno prireditev programa ob koncu šolskega leta. Prireditvi sta namenjeni otrokom različnih
vrtcev in šol na področni ravni.
17. člen, b. razdelek, 14. točka
Eno predavanje ali izpeljava pedagoške delavnice na strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu, organiziranem za strokovne delavce več vrtcev.
Pojasnilo
Strokovni delavec pripravi posvet, predava ali vodi pedagoško delavnico za vrtce področnega centra.
Strokovno delo delavcev v osnovni šoli

20. člen, b. razdelek, 16. točka
Samostojno predavanje ali izpeljava pedagoške delavnice
na organiziranem strokovnem izobraževanju ali strokovnem
posvetu strokovnih delavcev zunaj zavoda.
Pojasnilo
Strokovni delavec predava ali izpelje pedagoško delavnico,
ki jo je odobril Zavod za šport RS Planica in traja 8 ali 24 ur.
20. člen, b. razdelek, 33. točka
Organizacija in izvedba krajevne javne prireditve z učenci
prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobij ali z učenci šol in
zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
namenjene obeleževanju pomembnejših datumov (praznikov, obletnic ...).
Pojasnilo
Strokovni delavec organizira in izvede javno prireditev za
več šol (3) področnega centra, na katerem sodelujejo učenci
od 1. do 6. razreda. Na prireditvi predstavi vsebine programov Zlati sonček in Krpan.

Ovrednotenje nalog programa Naučimo se plavati za
dve točki

Strokovno delo delavcev vrtca
17. člen, b. razdelek, 5. točka
Izvedba dveh plavalnih, smučarskih ali drugih tečajev.
Pojasnilo

Strokovni delavec izpelje dva 10-urna plavalna tečaja.

17. člen, b. razdelek, 10. točka
Organizacija ali vodenje enega strokovnega posveta ali
seminarja.
Pojasnilo
Strokovni delavec organizira posvet ali seminar v okviru
področnega centra.
17. člen, b. razdelek, 14. točka
Eno predavanje ali izpeljava pedagoške delavnice na strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu, organiziranem za strokovne delavce več vrtcev.
Pojasnilo
Strokovni delavec pripravi in predava ali vodi pedagoško
delavnico za vrtce področnega centra.
Strokovno delo delavcev v osnovni šoli

20. člen, b. razdelek, 7. točka
Enoletno vodenje in koordiniranje izven šolskega nacionalnega projekta na šoli ali enoletno vodenje in koordiniranje razvojno aplikativnega projekta ali projekta uveljavljanja
in izmenjave projektnih dosežkov, ki je bil izbran na razpisu
ministrstva, pristojnega za šolstvo.
Pojasnilo
Strokovni delavec organizira, vodi in koordinira vsebine
nacionalnega programa Naučimo se plavati.
20. člen, b. razdelek, 16. točka
Samostojno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice
na organiziranem strokovnem izobraževanju ali strokovnem
posvetu strokovnih delavcev zunaj zavoda.
Pojasnilo
Strokovni delavec pripravi strokovno spopolnjevanje za
strokovne sodelavce področnega centra in na njem predava.
Ovrednotenje nalog programa Šolska športna tekmovanja in prireditve

Za dve točki
20. člen, b. razdelek, 1. točka
Pojasnilo
Enoletno mentorstvo za vsake tri učence ali dijake in za
vsako športno ekipo, ki se uvrsti na prva tri mesta na finalnem državnem tekmovanju.
20. člen, b. razdelek, 17. točka
Pojasnilo
Organizacija – izpeljava enega tekmovanja na državni
ravni in dejavno sodelovanje na tekmovanju. To so:
vsa finalna državna tekmovanja za OŠ, SŠ in OŠPP,
četrtfinalna, polfinalna in finalna državna tekmovanja v
igrah z žogo za OŠ in SŠ,
polfinalna tekmovanja v športni gimnastiki za OŠ in SŠ.
Za tri točke

20. člen, c. razdelek, 10. točka
Organizacija enega tekmovanja med učenci ali drugimi
udeleženci izobraževanja in usposabljanja na mednarodni
ravni in dejavno sodelovanje na takem tekmovanju.
Pojasnilo
Izpeljava tekmovanja na mednarodni ravni (ISF – International School Sport Federation) in dejavno sodelovanje
na tekmovanju.

Za štiri točke

20. člen, č. razdelek, 1. točka
Pojasnilo
Mentorstvo za vsakega učenca ali dijaka oziroma za vsako
športno ekipo, ki se uvrsti na prva tri mesta tekmovanja na
mednarodni ravni (ISF – International School Sport Federation). Na tekmovanju morajo sodelovati predstavniki vsaj
petih držav.
Ovrednotenje nalog programa Hura, prosti čas za dve
točki

Strokovno delo delavcev vrtca
17. člen, b. razdelek, 3. točka
Enoletno mentorstvo najmanj trem otrokom, ki sodelujejo v nacionalnih projektih.
Pojasnilo
Strokovni delavec koordinira program in vodi vadbo v
programu Hura, prosti čas.
17. člen, b. razdelek, 8. točka
Enoletno vodenje strokovnega društva, kluba ali sekcije
zunaj vrtca, v katerega so vključeni otroci, ter se navezuje
na vzgojno-izobraževalno dejavnost.
Pojasnilo
Priprava in vodenje programa v okviru društva ali druge
športne asociacije na lokalni, področni ali državni ravni.
Strokovno delo delavcev v osnovni šoli

20. člen, b. razdelek, 7. točka
Enoletno vodenje in koordiniranje zunajšolskega nacionalnega projekta na šoli ali enoletno vodenje in koordiniranje razvojno aplikativnega projekta ali projekta uveljavljanja
in izmenjave projektnih dosežkov, ki je bil izbran na razpisu
ministrstva, pristojnega za šolstvo.
Pojasnilo
Strokovni delavec koordinira vsebine nacionalnega projekta Hura, prosti čas.
20. člen, b. razdelek, 10. točka
Enoletno vodenje kluba ali sekcije izven zavoda, v katerega so vključeni učenci ali drugi udeleženci izobraževanja
in usposabljanja, ter se navezuje na vzgojno delo z učenci ali
drugimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja.
Pojasnilo
Priprava in vodenje programa v okviru društva ali druge
športne asociacije na lokalni, področni ali državni ravni.
Dodatna pojasnila

• Za opravljeno mentorstvo, izpeljavo programa ali dosežen uspeh lahko dobi točke oziroma potrdilo samo en prosilec.
• Strokovnim delavcem, zaposlenim na enem zavodu, ki dodatni program opravljajo na drugem zavodu, potrdilo o dodatnem strokovnem delu podpiše
ravnatelj zavoda, na katerem poteka dejavnost.
• K obrazcu 12 je potrebno priložiti dokazilo, iz katerega so razvidni vsi elementi, potrebni za izdajo
potrdila (čas, kraj, program, število udeležencev ...).
Vlogo z ustrezno dokumentacijo pošljite najkasneje v tridesetih dneh po opravljeni nalogi na naslov:
Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Če v tridesetih dneh po opravljeni nalogi
ne bomo prejeli zahtevka (obrazec 12) za izdajo
potrdila, boste morali k naknadnemu zahtevku priložiti kopijo celotnega gradiva za izpeljavo naloge.
• Potrjen bo le obrazec, izpolnjen skladno
z zgoraj navedenimi zahtevami. Nepopolni zahtevki ne bodo obravnavani.
2013/2014
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Šolska športna
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* ZIMSKE POČITNICE - ZA NATANČNO DELITEV REGIJ GLEJ URADNI KOLEDAR MIZŠ

Svetujemo, načrtujemo, servisiramo in
izdelamo po najvišjih evropskih standardih.
Varna oprema z ustreznimi certifikati je osnovno vodilo Elan Invente pri opremljanju šolskih športnih objektov, velikih aren,
otroških in večnamenskih igrišč ter sodobnih športnih parkov.
V skladu z zakonom o varnosti proizvodov mora biti vsak izdelek, ki se pojavi na tržišču, varen. Proizvajalec garancijo o
kakovosti in varnosti dokazuje s certifikatom, ki ga izda pooblaščeni ali kredibilni organ.
Na tak način je zagotovljena neodvisna zunanja kontrola
kakovosti izdelka. Dobavitelj oz. proizvajalec mora naročniku
pri dobavi in montaži izročiti:
• certifikat oz. ustrezno listino, ki dokazuje kvaliteto proizvoda;
• izjavo o ustrezni namestitvi in montaži;
• navodila za varno uporabo in vzdrževanje;
• garancijski list z garancijskimi pogoji.

REDNO VZDRŽEVANJE IZDELKOV

SERVISNO-PERIODIČNI PREGLEDI

Elan Inventa ima za to dejavnost organizirano strokovno
ekipo, ki uporabnikom poleg vzdrževanja in servisa ponuja
tudi strokovno pomoc pri zagotavljanju varnosti v športnih
objektih.
Za vgrajene izdelke (koši, plezala,tribune ...) je predpisan
SPP na vsakih 12 mesecev. Naročnika se na to opozori pri
predaji izdelka v uporabo in je zapisan v navodilih za varno
uporabo.

Za vso športno opremo sta najbolj pomembni lastnosti
kvaliteta in varnost. Poseben poudarek je na vgrajeni športni
opremi (košarkaške konstrukcije, predelne stene, tribune,
plezala ...), ker mora biti le-ta montirana v skladu s pravili
stroke in smernicami proizvodnega standarda ter z navodili
proizvajalca.
Po dobavi in namestitvi opreme je zelo pomembno redno
in strokovno vzdrževanje, ker je le na ta način zagotovljena
varna uporaba.

WWW.ELAN-INVENTA.COM

• Redno vzdrževani izdelek ima daljšo življenjsko dobo.
• Izvajanje servisno periodičnega pregleda je tudi pogoj za
proizvajalčevo garancijo.
• Način in časovna obdobja vzdrževanja določi proizvajalec
v navodilih za varno uporabo in vzdrževanje.
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POLPEOTLJEETJE
INFO:

RTC Krvavec
RTC d.d.,
Krvavec
Gradd.d.,
76, Grad 76,
4207 Cerklje
4207
naCerklje
Gorenjskem
na Gorenjskem
T:+386 4T:+386
25 25 911
4 25/ 25
F:+386
911 /4F:+386
25 25 944
4 25 25 944
E: info@rtc-krvavec.si
E: info@rtc-krvavec.si
/ W: www.rtc-krvavec.si
/ W: www.rtc-krvavec.si

C Krvavec
RTC Krvavec
je s ponosom
je s ponosom
partnerpartner
ntra Športa
centra Športa
mladih.mladih.
Šport je moja

INFO:

energija
Šport jezamoja
življenje

energija za življenje

Uradni razpisi interesnih programov športa otrok in mladine

ZIMZAIMA

Šport mladih • Informator 2013/14
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