
Jesenice, 21.4.2022

ŠPORTNO SREČANJE JESENIŠKIH SREDNJEŠOLCEV

DAN EVROPE, 9. MAJ

7. Srečanje jeseniških srednješolk in srednješolcev – četrtek, 12. 5. 2022

Po dveh letih premora Vas ob Dnevu Evrope, ki ga praznujemo 9. maja, ponovno vabimo na
športno srečanje jeseniških srednjih šol Gimnazije Jesenice in Srednje šole Jesenice. 

Dijakinje in dijaki -  športniki se bodo v četrtek, 12.5.2022 v Športnem parku Podmežakla
pomerili  v   različnih  športnih  igrah:  malem  nogometu  (dijaki),  košarki  (dijaki),  odbojki
(mešana  ekipa  dijakinj  in  dijakov),  namiznem  tenisu  (dijakinje)  in  kegljanju  na  asfaltu
(dijakinje). Ob tej priliki vabimo na ogled tekmovanja tudi ostale dijake in njihove profesorje.

Jeseniški srednješolci se na športnih tekmovanjih srečujemo od leta 2014. Prvi dve leti so si
prehodni pokal zmagovalca lastili gimnazijci, nato je bil štiri leta spravljen v vitrini Srednje
šole Jesenice, zadnji dve leti pa srečanja zardi korona virusa nismo izvedli.

PROGRAM:
10:00 Prihod dijakov in dijakinj v športni park 
10:30 Pozdrav udeležencem 
10:45 Športna tekmovanja v odbojki, nogometu, košarki, namiznem tenisu in kegljanju
11:45 Pregled rezultatov  in razglasitev skupnega zmagovalca 
12:00 Konec prireditve

PRAVILA TEKMOVANJA:

MALI NOGOMET

• Dijaki (6 igralcev v polju + vratar + 4 rezervnih igralcev, lahko tudi več)

• Igrišče: umetna trava 

• Igralni čas: 2x20 minut, polčas 5minut

• V primeru neodločenega rezultata se igra podaljšek do doseženega zadetka



KOŠARKA

• Dijaki (5 igralcev + 3 rezerve, lahko tudi več)

• Igrišče: zunanje košarkarsko igrišče

• Igralni čas: 4x10minut igre (igralni čas se ustavlja samo zadnji 2 minuti četrtine)

• V primeru neodločenega rezultata se igra podaljšek 3minute

ODBOJKA

• Mešana ekipa 3+3 dijakinje in dijaki (menjave 3 dijakinje in 3 dijaki)

• Igrišče: zunanje odbojkarsko igrišče

• Igra se na 3 dobljene sete do 25 točk, odločilni 5 set do 15

NAMIZNI TENIS 

• 2 dijakinji (1 rezerva)

• Namiznoteniška dvorana ŠDP

• Vsaka dijakinja se pomeri z obema dijakinjama nasprotne šole, na koncu se odigra še 
igra dvojic (skupaj vsaka dijakinja odigra 3 tekme, ekipa 5 dvobojev)

• Niz se igra do 11, na končno razliko 2 točki. Za zmago v igri je potrebno osvojiti 3 
nize. Servis se menja na 2 lihi točki

KEGLJANJE

• 4 dijakinje (ekipa 2+2), rezerva

• Igrišče: kegljišče Podmežakla

• Ogrevanje 10 lučajev

• Dijakinje v parih na vsaki stezi izmenično vržejo 30 lučajev na polno, skupaj 120 
lučajev

• Zmaga šola, katera podere skupaj več kegljev

• V primeru neodločenega rezultata se meče 8 lučajev, vsaka dijakinja vrže 2 kugli

V skupnem tekmovanju prehodni pokal zmagovalca za leto 2022 osvoji ekipa, ki osvoji več 
zmag v posameznih disciplinah.

Vodja prireditve:
Primož SAMAR, prof. šp. vzg.


