Državno prvenstvo osnovnih šol v
rokometu –
šolsko leto 2018/19
ČETRTFINALNO TEKMOVANJE
učenke
letnik 2004 in mlajše

SKUPINA B

NAVODILA VODJEM EKIP
1. Termini tekmovanja in časovni razpored tekem so dogovorjeni z organizatorji posameznega turnirja,
usklajevali pa smo jih tudi z ostalimi tekmovanji.
2. Ekipo sestavljajo učenke iste šole, letnik 2004 in mlajše. Vodja ekipe mora pred začetkom turnirja vodji
tekmovanja predložiti originalni tekmovalni karton s slikami igralk (glej navodila v reviji ŠPORT
MLADIH - INFORMATOR, 2018/19), ki mu ga po končanem turnirju vrne, kopijo pa shrani. V primeru, da
ekipa zahtevanih dokumentov ne bo imela, ne bo mogla nastopiti.
3. Tekmovanje se odvija po skupnih pravilih in v skladu z razpisom osnovnošolskih tekmovanj, objavljenim
v reviji ŠPORT MLADIH, INFORMATOR, 2018/19, na strani 16–22 in 43 - 45.
4. Priznanja prispeva Zavod za šport RS Planica.
5. Na vseh tekmah so v veljavi mednarodna pravila oz. pravila RZS za starejše dečke in deklice. Na vseh ČF
turnirjih določimo zmagovalca po naslednjem ključu: število točk, število osvojenih točk medsebojnih
srečanj, razlika v golih medsebojnih srečanjih, razlika v golih na vseh tekmah, večje število danih golov.
V polfinale se uvrsti le prvouvrščena ekipa.
6. Potek športne prireditve je določen v reviji ŠPORT MLADIH – Informator 1, 2017/18 stran 16 - 22.
7. Ekipa šteje največ 16 učenk. Igralni čas je 2 x 20 minut s petminutnim odmorom med polčasom tekme
in deset minutnim med zaporednima tekmama. Izključitev igralke je 2 minuti. Igra se z žogo obsega 5052 cm.
8. V igrah z žogo mora biti vodje ekipe obvezno športni pedagog oz. učitelj šole, ki je prisoten na klopi ob
igrišču. Šola mora nastopiti v enotni športni opremi brez oznak ali le z oznakami šole in sponzorjev.
9. Vse ekipe morajo biti prisotne na otvoritvi tekmovanja ter na razglasitvi rezultatov. V primeru, da
odidejo iz tekmovanja predčasno niso upravičene do nagrad.
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IZVAJALEC: OŠ Gorišnica
Vodja turnirja: Zdravko Tobijas

Kraj tekmovanja: Dvorana OŠ Gorišnica
Datum in čas tekmovanja: torek 5.2.2019
Sodelujejo:
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