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- 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, z rokami vrže 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 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,
ne da bi prej prešla sredinsko črto oz., da bi se je dotaknil nasprotnik
(odstopanje od pravil NZS).
- PRAVILO VII:
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, ali pri tem pride
do kontakta 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 2 minuti ali do konca tekme. Če je bil igralec izključen
do konca tekme (rdeči karton), ne sme igrati na naslednji tekmi. Če
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je bil igralec na isti tekmi izključen dvakrat 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 od vrat oddaljen 6 metrov.
- PRAVILO XI:
Zadetek je možno doseči neposredno iz začetnega udarca.
- PRAVILO XII:
Vsaka ekipa je upravičena do enega (1) timeouta na tekmo po 1 minuto
(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 v polfinalu pride do kroga dveh ali treh ekip z enakim št. točk,
odločijo naslednji kriteriji:
a) število točk z medsebojnih srečanj,
b) razlike med danimi in prejetimi zadetki v medsebojnih srečanjih,
c) večje število doseženih zadetkov v medsebojnih srečanjih,
d) skupna razlika v zadetkih na celotnem turnirju,
e) 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.
- V primeru neodločenega rezultata v četrtfinalu in na finalni prireditvi se
izvajajo kazenski streli z razdalje šestih (6) metrov od vrat. Vsaka ekipa
izmenično izvaja 3 udarce. Če sta obe moštvi izvedli tretji (3.) poskus in
je rezultat še vedno izenačen, nadaljujeta s streljanjem, dokler eno od
njiju ne doseže zadetka več.
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� Odbojka
Za dijake in dijakinje,
letnik 1996 in mlajše
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in
Odbojkarska zveza Slovenije
Informacije: Damjan Marinko,
Brezoviška cesta 37, 1351 Brezovica,
tel.: 041 780 180,
e-pošta: damjan@odbojka.si.

Datum tekmovanja
Šolska tekmovanja: do 24. oktobra 2014.
Področna tekmovanja: do 29. novembra 2014.
Četrtfinalna tekmovanja: do 23. decembra 2014.
Polfinalna tekmovanja: do 19. januarja 2015.
Finalno tekmovanje do 11. februarja 2015.

Šolska tekmovanja so osnovna 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.
S področja se v 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
prvouvrščena 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
SKUPINA B: Koroška, Maribor 2, Celje 2
SKUPINA C: Celje 1, Pomurje, Maribor 3
SKUPINA D: Ljubljana1, Dolenjska 2, Gorenjska 2
SKUPINA E: Dolenjska1, Ljubljana 2, Goriška
SKUPINA F: Gorenjska 1, Obala, 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.

Prijave
Šola se mora od četrtfinala naprej obvezno prijaviti v spletno aplikacijo.
Šolam, ki se niso prijavile prek spletne aplikacije, je dovoljen nastop
na tekmovanju, niso pa upravičene do nagradnega sklada Zavoda za
šport RS Planica.
ŠOLSKI TEKMOVALNI KARTON (obrazca 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 špor66 INFORMATOR • 2014/2015
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tnega pedagoga in ravnatelja. Izvirni tekmovalni karton mora imeti
vodja ekipe in ga pred tekmovanjem predložiti 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 2014/2015 lahko na šolskih športnih tekmovanjih
nastopijo redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 1996 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.: 041 758 777, e-pošta: zoss@odbojka.si.

Odbojka na mivki
za dijake in dijakinje
Datum tekmovanja
Področna tekmovanja: do 13. junija 2014.
Polfinalna tekmovanja: do 13. septembra 2014
Finale: zadnji teden v septembru 2014.

Področna tekmovanja
Področna tekmovanja morajo biti izpeljana v maju ali juniju 2014. Na
tekmah lahko nastopijo dijaki, ki šolo obiskujejo predzadnje leto (letnik
1997 in mlajši). Podatke o področnih tekmovanjih morajo izvajalci posredovati izvajalcu polfinalnih tekmovanj najkasneje do 19. junija 2014.
S področnega tekmovanja se v polfinale uvrstita prvi dve uvrščeni ekipi.

Polfinalno tekmovanje – skupine:
Pomurje, Podravje, Maribor, Koroška, Velenje in Celje
B. Gorenjska, Ljubljana
C. Dolenjska, Posavje
D. Goriška, Obala

Izvajalci bodo določeni naknadno.
V finale, ki bo zadnji teden v septembru 2014, se uvrsti prvouvrščena
ekipa. Na finalu tekmujejo štiri ekipe in igrajo po sistemu vsak z vsakim.

Pravila
Ekipe igrajo na igrišču 16x8 m. Mreža za dijakinje je visoka 224 cm,
za dijake pa 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. Sprejem
servisa je dovoljen le s spodnjim odbojem in zaprto dlanjo. S prsti obeh
rok ali s prsti ene roke žoge ni dovoljeno usmeriti v nasprotno polje.
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 strani (igralno polje) pri izidu, ki je deljiv s pet.
Vsa ostala pravila so enaka kot v uradnih pravilih odbojke na mivki.
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� Rokomet
Za dijake in dijakinje,
letnik 1996 in mlajše
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.

DATUM TEKMOVANJA
Področna tekmovanja: do 21. novembra 2014.
Četrtfinalna tekmovanja: do 19. decembra 2014.
Polfinalna tekmovanja: do 20. februarja 2015.
Finalni tekmovanji: do 13. februarja 2015.

STOPNJA TEKMOVANJA
Področna tekmovanja
Organizirajo šole v regijskih središčih (Maribor, Murska Sobota, Ptuj,
Ljutomer, Celje, Velenje, Slovenj Gradec, Ljubljana, Novo mesto, Kranj,
Nova Gorica, Koper, Postojna, Tolmin …). Sistem in datume določi vodja
področnega centra in področni odbor za šolska športna tekmovanja.
S področnih tekmovanj se v četrtfinale uvrsti naslednje število ekip:
Maribor – 2, Pomurje – 1, Podravje – 1, Celje – 2, Koroška in Velenje – 1,
Ljubljana – 3, Dolenjska – 2, Gorenjska – 2, Goriška – 1, Obala – 1.

Četrtfinalno tekmovanje
Na 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 oziroma drugi tekmi). V drugem krogu se
zmagovalec prvega para pomeri s poražencem drugega para in obratno.
V polfinale napredujeta zmagovalni ekipi drugega kroga tekmovanja.

Četrtfinalne skupine:
A
B

Maribor (1, 2), Pomurje, Podravje
Celje (1, 2), Koroška, Ljubljana (2)

C
D

Ljubljana (1, 3), Dolenjska (1, 2)
Gorenjska (1, 2), Obala, Goriška

Polfinalno tekmovanje
Na dveh polfinalnih tekmovanjih (A in B skupini) ekipe igrajo po sistemu
vsaka z vsako.
V prvo polfinalno skupino (A) se uvrstita ekipi iz skupin A in B, v drugo
polfinalno skupino (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 3. mesto
4. tekma: zmagovalki 1. in 2. tekme igrata za 1. mesto

OSNOVNA PRAVILA:
Ekipa šteje največ 16 dijakinj ali dijakov. Igralni čas v četrtfinalu in finalu
je 2x20 minut, v polfinalu pa 2x15 minut, s petminutnim odmorom med
polčasom tekme in desetminutnim med zaporednima tekmama.
Ko je igralni čas 2x20 minut, je izključitev 2 minuti, pri igralnem času
2x15 minut pa je izključitev minuta.
Če je rezultat neodločen (razen v polfinalu), ekipe odigrajo podaljšek
(2x5 minut) ali izvajajo kazenske strele. V finalu se najprej odigra
podaljšek (2x5 minut), če je rezultat še vedno neodločen, se izvajajo
kazenski streli. Najprej vsaka ekipa izmenično strelja po pet strelov,
če je treba, izmenično do zgrešenega strela. Na vseh tekmah veljajo
mednarodna pravila. Upoštevamo navodila za tekmovanje mladih pri
RZS in druge pravilnike RZS.

PRIJAVE
Ekipa šole se na tekmovanje od vključno četrtfinala najprej prijavi v
skladu s skupnimi pravili šolskih športnih tekmovanj prek spletne aplikacije »Šolska športna tekmovanja in prireditve«.
Šolski tekmovalni karton (obrazca 2 in 2a) ekipe prinesejo na tekmovanje. Fotografija z žigom ne sme biti stara več kot 1 leto.
V šolskem letu 2014/2015 lahko v rokometu tekmujejo redno vpisani
dijaki in dijakinje, rojeni leta 1995 in mlajši.
Šolski centri ne smejo nastopati z enotnimi ekipami, ampak samo z
ekipami posameznih enot centra.
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� 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
Dijaki in dijakinje, letnik 1995 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 2015.
Izvajalci bodo izbrani na podlagi razpisa (prijave prek spletne aplikacije).

Prijava
Rok za prijavo na polfinalno tekmovanje je 6. marec 2015. 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 (2) ekipi. Ekipa je sestavljena iz štirih (4) tekmovalcev (3 +
1). Če šola nima ekipe, lahko prijavi posameznike.
Na finalno tekmovanje se uvrstijo po tri (3) najboljše ekipe iz posameznih polfinalnih skupin in štirje (4) najboljši posamezniki iz mnogoboja,
ki niso člani uvrščenih ekip.

Datum finalnega tekmovanja
April 2015.
Izvajalec bo izbran na podlagi razpisa. 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 2014.
Izvajalec bo izbran z razpisom (prijava prek spletne aplikacije).

Prijave
Prijave pošljite prek spletne aplikacije do 14. novembra 2014.

Ekipe
Tekmovanje je ekipno in posamično. Šola lahko v vsaki kategoriji prijavi
največ dve (2) ekipi. Ekipa je sestavljena iz štirih (4) tekmovalcev (3 +
1). Če šola nima ekipe, lahko prijavi posameznike.

Program
Tekmovalni program bo vseboval obvezni skok in tri (3) poljubne iz
preglednice skokov, ki so predvideni za šolska športna tekmovanja.
Tekmovalni program je na voljo v pisarni GZS.
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Opozorilo
Prijavijo se lahko tudi vsi tekmovalci in tekmovalke, ki so registrirani
v programih GZS.

Skoki z male prožne ponjave
Datum tekmovanja
Finalno tekmovanje bo v mesecu februarju 2015. Izvajalec bo izbran z
razpisom (prek spletne aplikacije).

Prijave
Prijave pošljite prek spletne aplikacije do 16. januarja 2015.

Ekipe
Tekmovanje je ekipno in posamično. Šola lahko v vsaki kategoriji prijavi
največ dve (2) ekipi. Ekipa je sestavljena iz štirih (4) tekmovalcev (3 +
1). Če šola nima ekipe, lahko prijavi posameznike.

Program
Tekmovalni program bo vseboval obvezni skok in tri (3) 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 – srednje šole
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in Plesna zveza Slovenije
Informacije in prijave: Urška Marinko, Plesna zveza
Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 430 22 84, 041 732 580, faks: 01 230 14 17,
e-pošta: info@plesna-zveza.si,
spletna stran PZS: www.plesna-zveza.si.

Datum tekmovanja
Šolska tekmovanja: do konca marca 2015.
Občinska tekmovanja: do konca marca 2015.
Področna tekmovanja: do konca aprila 2015.
Finale: četrtek, 14. maj 2015.

Kategorije in vsebine tekmovanj
Dijaki in dijakinje, letnik 1996 in mlajši.
»Šolski plesni festival« je sestavljen iz naslednjih vsebin: plesni tečaj, šolski ples in šolsko plesno tekmovanje. Dijaki in dijakinje lahko tekmujejo:
• kot posamezniki na predpisane koreografije plesnih zvrsti: HIP HOP,
POP in LATINO. Ekipni zmagovalec je tista šola, ki ima v seštevku
posameznih rezultatov svojih predstavnikov najboljši rezultat,
• kot plesni pari na predpisane koreografije plesov v paru (standardni
plesi): POČASNI VALČEK, TANGO in FOKSTROT. Sestava plesnih parov
je lahko tudi istospolna,
• kot plesni pari na predpisane koreografije plesov v paru (latinskoameriški plesi): SAMBA, CHA CHA CHA in ROKENROL. Sestava plesnih
parov je lahko tudi istospolna,
• kot ŠOLSKA PLESNA PRODUKCIJA (skupina) na poljubno glasbo
dolžine do maksimalno 2,5 minut z lastno plesno koreografijo.
Podrobnosti o načinu tekmovanja in 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),

ter poljubno število plesnih parov, ki lahko tekmujejo samo v eni zvrsti
plesov v paru, lahko pa tudi v obeh zvrsteh plesov v paru (plesni pari
si izberejo, ali bi želeli tekmovati v treh standardnih plesih ali bi želeli
tekmovati samo v latinskoameriških plesih ali bi želeli tekmovati v obeh
zvrsteh, tako standardnih plesih kot tudi v latinskoameriških 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 šolo zastopa po šest tekmovalcev,
ki tekmujejo posamezno in ekipno v treh plesih (hip hop, pop, latino),
po šest plesnih parov, ki tekmujejo v treh plesih, bodisi v standardnih
in/ali latinskoameriški plesih, ter 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:
• skupina (Maribor z okolico)
• skupina (Ljubljana z okolico, Notranjska, Gorenjska)
• skupina (Celje z okolico, Velenje, Šoštanj)
• skupina (Koroška)
• skupina (Dolenjska, Posavje, Zasavje)
• skupina (Obala, Goriška)
• skupina (Pomurje)
*Opomba: Organizator si pridržuje pravico do združevanja področij v
primeru manjšega števila prijavljenih šol na posameznem področju.
Z vsakega področnega tekmovanja se na državno tekmovanje praviloma
uvrsti sledeče število šol:
• 1 najboljša šolska ekipa, če je na področnem tekmovanju sodelovalo
do 7 šol,
• 2 najboljši šolski ekipi, če je na področnem tekmovanju sodelovalo
od 8 do 14 šol,
• 3 najboljše šolske ekipe, če je na področnem tekmovanju sodelovalo
od 15 do 21 šol.
Nadalje 6 tekmovalcev, izbranih na podlagi najboljših uvrstitev posameznikov, ki niso že člani zmagovalnih šolskih ekip s posameznega
področja, prvi trije pari pri plesih v paru in praviloma najboljše 3 ocenjene
šolske plesne skupine.
• Finalno tekmovanje
Državni plesni festival (državno plesno tekmovanje) izpelje Plesna zveza
Slovenije skupaj z izvajalcem.

Prijava
Za sodelovanje pri 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 40,00 EUR, vključno s stroški poštnine.
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 koordinatorki projekta. Zadnji rok za prijave za občinska
tekmovanja je do konca februarja 2015, za področna tekmovanja do
konca marca 2015, za finalno zaključno tekmovanje pa do 6. maja 2015.
Prijava posameznikov, parov in ekip, imenovanje izvajalca tekmovanja
in obveščanje o tekmovanju za državno raven potekajo prek spletne
aplikacije »Šolska športna tekmovanja in prireditve« na spletni strani
www.sportmladih.net.
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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 v tekočem letu 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.

� SMUČANJE
IN DESKANJE
NA SNEGU
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.

©olska πportna tekmovanja in prireditve
lahko v posamezno kategorijo pri nekategoriziranih prijavi največ tri
(3) tekmovalce. Prijave na dan tekmovanja niso možne. Startnine ni.
Cena smučarske vozovnice bo znana naknadno, udeležencem jo plačajo
šole udeleženke.

Veleslalom
Dijaki in dijakinje, letnik 1998 in mlajši, nekategorizirani.
Dijaki in dijakinje, letnik 1996 in mlajši, nekategorizirani.
Dijaki in dijakinje, letnik 1996 in mlajši, kategorizirani.

Deskanje
Dijaki in dijakinje, letnik 1998 in mlajši, nekategorizirani.
Dijaki in dijakinje, letnik 1996 in mlajši, nekategorizirani.
Dijaki in dijakinje, letnik 1996 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
2012/2013, 2013/2014 in 2014/2015 vpisani v kodni seznam Biltena Smučarske zveze Slovenije oziroma vse tekmovalce, 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 tekmovanja

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 tekmovanje: marec 2015.
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 prek spletne aplikacije. Šola

Datum in kraj tekmovanja
Državno prvenstvo: 12. november 2014.
Izvajalec bo izbran z javnim razpisom (prijave potekajo prek spletne
aplikacije).

Prijava
Rok za prijavo šolskih ekip in tekmovalcev je do ponedeljka, 10. novembra 2014. Prijava ekipe in obveščanje o tekmovanju za državno raven
potekata skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije).
Rok za prijavo izpeljave tekmovanja je 30. septembra 2014. Ponudbe za
izpeljavo tekmovanja je treba prijaviti prek spletne aplikacije.

Urnik tekmovanja
8.00–9.30 – tehtanje,
9.30–9.45 – 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 1996 in
mlajši.

Pravila
Tekmovanje je po sistemu dvojnega repasaža in po pravilih JZS.

Točkovanje
Tekmovanje je posamično in ekipno. Tekmovanje upoštevamo kot ekipno, če sta s posamezne šole prijavljena vsaj dva (2) 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 in manj tekmovalcih v posamezni kategoriji: 1. mesto – 5
točk, 2. mesto – 3 točke, 3.–4. mesto – 1 točka.
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� Badminton

� Športno plezanje
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.

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.

Datum in kraj tekmovanja
Posamično tekmovanje:
področno tekmovanje do konca decembra 2014,
finalno tekmovanje predvidoma 20. januarja 2015.
Ekipno tekmovanje:
finalno tekmovanje predvidoma 14. aprila 2015.
Izvajalec za izpeljavo obeh finalnih tekmovanj bo izbran na podlagi prijav
prek spletne aplikacije (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 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 nimajo točk na
nobeni od lestvic BZS. S področnih tekmovanj se na finalno tekmovanje
uvrsti osem prvouvrščenih v vsaki kategoriji. Sistem tekmovanja je
odvisen od števila prijavljenih. Igra se po badmintonskih pravilih BZS,
in sicer na dva dobljena niza do 21 (oz. variante skrajšanega sistema).

Pravila – ekipno tekmovanje
Na ekipnem tekmovanju skupaj v ekipi tekmujejo kategorizirani in nekategorizirani tekmovalci. 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. S področnih
tekmovanj se na finalno tekmovanje uvrstijo prve tri uvrščene ekipe.
Sistem tekmovanja je odvisen od števila prijavljenih. Igra se po badmintonskih pravilih BZS, in sicer na dva dobljena niza do 21 (oz. variante
skrajšanega sistema).

Datum in kraj tekmovanja
B-tekma bo potekala 28. januarja 2015 v športni dvorani Zavoda sv.
Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, na plezalni steni dimenzij 12.0x8.0
z največjo previsnostjo 4 m.
A-tekma bo potekala 29. januarja 2015 v športni dvorani Zavoda sv.
Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, na plezalni steni dimenzij 12.0x8.0
z največjo previsnostjo 4 m.

Kategorije
Mlajši dijaki in mlajše dijakinje, letnik 1998 in mlajši.
Starejši dijaki in starejše dijakinje, letnik 1996 in 1997.

Prijave
Prijavite se lahko prek spletne aplikacije z navedbo imena in priimka,
rojstnega datuma, kategorije, točnega naziva in naslova šole, najkasneje
do ponedeljka, 26. januarja 2015.
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 nastop ni dovoljen).
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.
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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.

Urnik tekmovanja za A- in B-tekmo
10.00 – kvalifikacije za ml. dijake (letnik 1998 in mlajši) in st. dijake
(letnik 1996/1997). Tekmujejo v isti smeri.
10.00 – kvalifikacije za ml. dijakinje (letnik 1998 in mlajše) in st.
dijakinje (letnik 1996/1997). 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
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in Strelska zveza
Slovenije
Informacije in prijave: Andreja Vlah, Strelska zveza
Slovenije, Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana,
tel.: 051 611 330,
e-pošta: andreja.vlah@strelstvo.si.

Datum in kraj tekmovanja
Področna tekmovanja: januar 2015.
Finalno tekmovanje: marca 2015.

Discipline:
Posamično in ekipno – zračna puška 10 m, tarča R4 – 40 strelov.
Posamično in ekipno – zračna pištola 10 m, tarča R16 – 40 strelov.
Posamično in ekipno – serijska zračna puška 10 m, tarča R8 – 20 strelov.

Razpisna določila
Na srednješolskih strelskih tekmovanjih v šolskem letu 2014/2015 sodelujejo dijaki in dijakinje, letnik 1996 in mlajši. Dijak/dijakinja se sam(a)
odloči, v kateri disciplini bo streljal(a) ne glede na registracijo pri SZS.
Tekmovanja naj bodo izvedena v sodelovanju s strelsko organizacijo.
Tekmovanje je ekipno in posamično. Ekipe so lahko mešane, vendar
ločene po disciplinah.

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 2015.
V poročilo področnih tekmovanj izvajalci napišejo 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: Renato Sterman, Šaleška 20, 3320 Velenje,
tel.: 051 346 328,e-pošta: renato.sterman@strelstvo.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 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, tel.: 031 647 214, e-pošta: elvi.
valant@gmail.com.
JUGOVZHODNA REGIJA: Jože Ribič, Kočevarjeva 6, 8000 Novo
mesto, tel.: 041 666 620, e-pošta: joze.ribic@hsi.si.
ZAHODNA REGIJA: Jurij Čakardič, Vena Pilona 7, 6000 Koper,
tel.: 051 346 326, E-pošta.: jurij.cakardic@gmail.com.
Prijava ekipe in posameznikov ter obveščanje o tekmovanju potekata
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skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije na www.sport-mladih.net). Tekmovalce naj prijavijo šole.

Finalno tekmovanje z zračno puško 10 m
Na finalno državno tekmovanje se s področnega tekmovanja uvrstita
prvouvrščena ekipa in najboljša drugouvrščena ekipa vseh področij
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 z zračno pištolo 10 m
Na finalno državno tekmovanje se s področnega tekmovanja uvrsti dijak/
dijakinja, ki se je udeležil(a) področnega tekmovanja.

Finalno tekmovanje s serijsko zračno puško 10 m
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.

� 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.

Datum in kraj dvoranskega tekmovanja
Področni dvoranski tekmovanji bosta organizirani 17. januarja 2015 na
dveh področjih:
• sever (ljubljanska in gorenjska regija, Štajerska, Koroška in Prekmurje),
• jug (Primorska, Gorenjska in Posavje).
Državno dvoransko tekmovanje bo 14. februarja 2015.
Kraji tekmovanja bodo določeni naknadno.

Datum in kraj zunanjega tekmovanja
Področni zunanji tekmovanji bosta organizirani 11. aprila 2015 na dveh
področjih:
• sever (ljubljanska in gorenjska regija, Štajerska, Koroška in Prekmurje),
• jug (Primorska, Gorenjska in Posavje).
Državno zunanje tekmovanje bo 16. maja 2015.
Kraji tekmovanja bodo določeni naknadno.

Kategorije
Dijaki in dijakinje, letnik 1996 in mlajši (1.–4. 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 licencirane (člani LZS s tekmovalno licenco).

Prijave
Področna dvoranska tekmovanja: do 15. januarja 2015.
Področni zunanji tekmovanji: do 9. aprila 2015.
Finalno dvoransko tekmovanje: do 12. februarja 2015.
Finalno zunanje tekmovanje: do 14. maja 2015.
Prijave na državni tekmovanji potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT
(prek 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.
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� Orientacijski tek
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica, Orientacijska zveza
Slovenije in Orientacijski klub Tivoli
Informacije: Aleš Ferenc, Storžiška 20, 4000 Kranj,
tel.: 031 801 924,
e-pošta: ales.ferenc@oskaselj.si.

Datum in kraj tekmovanja
Državno tekmovanje bo v četrtek, 2. oktobra 2014, na OŠ Tabor I, Ulica
Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor.

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. Kosila za tekmovalce in spremljevalce naročite z naročilnico šole.

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

Prijave
Rok za prijavo na državno tekmovanje je najkasneje do ponedeljka, 22.
septembra 2014. Prijava na tekmovanje in obveščanje o tekmovanju
potekata skladno s pravili ŠŠT.

Kategoriji
KATEGORIJA D, dijaki in dijakinje, 1.–3. letnik SŠ, letnik 1997–1999
(dolžina proge 3,5 km).
KATEGORIJA E, dijaki in dijakinje, 4. letnik SŠ, letnik 1996 (dolžina
proge 4,0 km).
Tekmovanje bo potekalo na državni ravni. Kvalifikacije niso potrebne.
Tehnična zahtevnost prog je prilagojena starosti.

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

Pravila
• Tekmovanje je posamično in ekipno,
• šola lahko na tekmovanje prijavi poljubno število tekmovalcev v vsaki
kategoriji,
• za ekipno uvrstitev šole štejejo najboljši trije rezultati v kategorijah
D in E skupaj. V ekipni razvrstitvi bodo prav tako razporejene šole,
ki bodo imele v posamezni kategoriji samo enega ali dva tekmovalca
ali celo nobenega. Zaradi tega ne bodo izločene iz skupne uvrstitve,
• 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,
• tekmovalec dobi čip in tekmovalno 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, navedite številko
ob prijavi. Ostali tekmovalci bodo dobili čip na uporabo (reverz). Izguba
čipa se plača glede na vrednost čipa,
• tekmovanje poteka v vsakem vremenu.
Prvim trem uvrščenim tekmovalcem v vsaki kategoriji bomo podelili
medalje. Najboljši ekipi v kategoriji D, dijaki in dijakinje, lahko zastopata
Slovenijo na svetovnem šolskem orientacijskem tekmovanju v Turčiji v
aprilu 2015. Odločitev o sodelovanju na tem tekmovanju mora šola zaradi
prijave v oktobru sprejeti v štirih (4) dneh po zaključku tekmovanja. V
primeru, da se za to ne odloči, lahko na tekmovanju sodeluje ekipa, ki
se je uvrstila na drugo mesto.
BILTEN z vsemi podatki bo objavljen v razpisu najmanj mesec dni pred
tekmovanjem na spletnih straneh www.sportmladih.net ter www.
orientacijska-zveza.si. Prav tako bo razložen natančen postopek
tekmovanja za vse šole, ki se tekmovanja udeležujejo prvič.

Tekmovanje posameznikov
Datum in kraj tekmovanja
Državno tekmovanje: december 2014.

Kategorije
Dijaki in dijakinje, letnik 1996 in mlajši.
Dijakinje lahko igrajo tudi v konkurenci dijakov, vendar s tem izgubijo
pravico nastopa v svoji kategoriji.

Sistem tekmovanja
Na tekmovanju se igra po švicarskem sistemu, in sicer devet kol z
igralnim časom 10 minut + 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 2014.

Prijave
Rok za prijavo na finalno državno tekmovanje je do začetka decembra
2014. Prijave in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s pravili
ŠŠT (prek spletne aplikacije). Dodatne informacije bodo dosegljive na
portalu ŠZS: www.sah-zveza.si.

Ekipno tekmovanje
Datum tekmovanja
Državno tekmovanje: začetek marca 2015.

Kategorije
Dijaki in dijakinje, letnik 1996 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 + 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
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razpisom za tehnično izvedbo. Šole lahko pred tem pošljejo ponudbe
za izvedbo šolskih tekmovanj na naslov Šahovske zveze Slovenije do
30. septembra 2014.

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

©olska πportna tekmovanja in prireditve
Kategorije
Učenci in učenke, letnik 1996 in mlajši.
Tekmovanje je ekipno. Ekipo sestavlja šest tekmovalcev. V vsakem raftu
je poleg tekmovalcev tudi usposobljen strokovni delavec v športu (vodnik
rafta ali učitelj raftinga), ki skrbi za varnost. Proga bo postavljena na
delu reke, v katerem je zagotovljena optimalna varnost udeležencev in
bo imel elemente vseh treh disciplin (spust, slalom, »head to head«).
Vsaka ekipa starta trikrat.
Organizator za vse udeležence zagotovi ustrezno opremo. Učenci za
tekmovanje ne potrebujejo nobenega predznanja.

Urnik državnega tekmovanja

� Rafting
Organizatorja
Zavod za šport RS Planica in Rafting zveza
Slovenije
Informacije: Uroš Lovrenčič, Frankolovska ul. 11,
2000 Maribor, in Rafting zveza Slovenije, Celovška
c. 25, 1000 Ljubljana,
tel.: 041 757 257, e-pošta: info@rafting-zveza.si.

Kraj in datum tekmovanja
Področna tekmovanja: 1. april 2015–13. maj 2015 (tri regije).
Državno tekmovanje: 27. maj 2015, Maribor.
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• 10.00–10.30: prijava ekip,
• 11.00–14.00: tekmovanje,
• 14.30: razglasitev rezultatov.

Prijave
Prijave za področna tekmovanja pošljite koordinatorju, ki bo določil kraj
in datum področnega tekmovanja.
Področna tekmovanja bodo potekala na treh lokacijah po Sloveniji.
S področnega tekmovanja se na državno tekmovanje uvrstijo prve tri
ekipe.
Rok za prijavo ekip na državno tekmovanje je 20. maj 2015. Prijava
ekipe in obveščanje o tekmovanju potekata skladno s skupnimi pravili
ŠŠT (prek spletne aplikacije).
Dodatne informacije so dosegljive na spletni strani www.sportmladih.
net.

