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Datum: 12.9.2013

6. ŠPORTNE IGRE JESENIC 2013

Spoštovani,

Šestič zapored Zavod za šport Jesenice organizira Športne igre Jesenic. V preteklih petih letih se je 
večina ligaških tekmovanj kar dobro razvila, pridobivamo na številčnosti, kvaliteti in priljubljenosti, 
za kar se bomo trudili tudi v prihodnje. Vabimo vas k sodelovanju na 6. Špornih igrah Jesenic v 
organizaciji Zavoda za šport Jesenice. Splošnemu razpisu prilagamo tudi razpis za ligo v odbojki. Za 
vse ostale panoge bodo znani razpisi vsaj 14 dni pred pričetkom, kjer bodo zapisane tudi 
propozicije. 

Razpisujemo naslednja tekmovanja: 

Tekmovanje Termin Igralni dan Kraj
Liga v kegljanju, moški 
in ženske

September 2013 – april 2014 Petek in 
ponedeljek

Kegljišče Podmežakla

Liga v namiznem 
tenisu moško – ženske 
ekipe

Oktober 2013 – april 2014 Ponedeljek Namizno teniška dvorana 
Podmežakla

Liga v odbojki za 
mešane ekipe

Oktober 2013 – Marec 2014 Torek Telovadnica Gimnazije 
Jesenice

Liga v košarki moški in 
ženske

November 2013 – Marec 2014 Četrtek Telovadnica Gimnazije 
Jesenice

Tekmovanje v 
badmintonu moški in 
ženske

Februar 2013 – April 2013 * Telovadnica osnovne šole 
Koroška Bela

Tekmovanje v 
balinanju

April – maj 2013 * Balinišče Baza Jesenice

Turnir v nogometu Junij 2014 Petek Igrišče z umetno travo 
Podmežakla 

Tekmovanje v plavanju 
na 50 m

Junij 2014 * Kopališče Ukova Jesenice

* kraj in čas tekmovanja se lahko še spreminja, glede na število ekip v vseh panogah

ORGANIZATORJA: 
Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, tel.: 04 5884 662 in
Športna zveza Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice.
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NAČIN  TEKMOVANJA :
• Propozicije  in  način  tekmovanja  za  posamezne  športne  panoge   se  določijo na  podlagi  prijav 

za posamezno  tekmovanje v razpisih.  
• Tekmovanja  potekajo  po sistemu  izpadanja, po liga  sistemu ali po  kombiniranemu  sistemu 

odvisno od  števila  prijavljenih  ekip. 
• Na  tekmovanjih  se  točkuje  popolne, nepopolne  in  mešane  ekipe. 
• Udeležba  in dosežki  v  posamezni  disciplini  se  točkuje za  uvrstitev v  tekmovanju  za  POKAL  6. 

ŠPORTNIH IGER  JESENIC. Pokal za zmagovalca je prenosljiv, v prvih štirih letih je pripadel 
predstavnikom Splošne bolnišnice Jesenice, v zadnjem letu pa ekipi Max bar.

PRIJAVA  ZA  6. ŠPORTNE  IGRE  JESENIC  :
Splošna prijava na športne igre ni potrebna, ker bomo upoštevali vse ki bodo sodelovali v 
razpisanih športnih panogah. Prijaviti se je potrebno za vsako panogo posebej. Ne bomo pa 
izključevali tudi ekip, ki se nam bodo priključile kasneje. Pred pričetkom posameznega tekmovanja 
pa se pripravi razpis in je potrebna prijava s plačilom startnine. Startnine za lige v nogometu, 
košarki in odbojki, ki potekajo na velikih igriščih ne bodo presegle 180 €/ ekipo, za ostala 
tekmovanja pa bodo startnine bistveno nižje. Organizatorji iz  vplačane  startnine vseh  sodelujočih 
ekip  in posameznikov  krijejo  : sodniške  stroške, stroške najema  objekta , stroške nagrad  in 
priznanj. 

NAGRADE :
 za  ekipna  tekmovanja  v  moški in ženski  konkurenci  prve  tri  uvrščene  ekipe  prejmejo  pokale
 za  tekmovanja  v  posamični konkurenci  prvi  trije  uvrščeni  tekmovalci /ke  prejmejo  medalje.
 Vse ekipe prejmejo priznanja za sodelovanje na 5. športnih igrah Jesenic
 Pokal  za  skupnega zmagovalca, ki je prenosljiv. Ekipa, ki trikrat zaporedoma, ali petkrat ločeno 

osvoji naslov skupnega zmagovalca prejme pokal v trajno last. 

PRAVICA NASTOPA:
Pravico nastopa imajo vsa združenja z njihovimi zaposlenimi, člani ali drugimi ki so povezani s 
podjetjem. Nastopajo tako lahko: podjetja, obrtniki, podjetniki, študenti, javni zavodi, klubi, 
društva, delavci v javni upravi, Policija… 

PRAVILA:
1.  za  sodelovanje  na  tekmovanju  ekipa  prejme  5 točk (tudi če nastopajo z več ekipami) 
2.  za  uvrstitev  od  1- 3 mesta  v posameznem  tekmovanju  dodatnih  15, 10 oziroma 8 točk, nato pa  za 
vsako  mesto  točko  manj  ( 4. mesto 7, 5. mesto 6, …)
3.  za sodelovanje  v vseh  razpisanih  tekmovanjih  100% udeležba  v vseh  panogah) dodatnih  100 točk ,
4. za sodelovanje  v vseh razpisanih  tekmovanjih  80 % udeležba  80 točk
5.  za sodelovanje  v vseh  razpisanih  tekmovanjih  60 % udeležbo 60  točk 
6.  za posamezni tekmovanji v badmintonu in kegljanju se točke za osvojena mesta razpolovijo.
7. Če posamezniki ali ekipe nastopajo z več ekipami pod istim imenom lahko dosežejo v eni športni panogi 
za uvrstitev maksimalno 20 točk. 
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CILJ ORGANIZATORJA:
Naš cilj je čim večje število nastopajočih, ki se bodo tedensko srečevali na poštenih, dobro 
organiziranih in zabavnih športnih dogodkih. 

KONČNE  DOLOČBE  : 
Športne  igre  vodi   tri članska  komisija, ki je  tudi  razsodnik  v  morebitnih  pritožbah  in  sporih.  
Odločitev  tri članske  komisije  je  dokončna.
Komisijo   sestavljajo  :   direktor  Zavoda   za   šport  Jesenice   (predsednik  ),  vodja   športnih  
programov ZŠJ in  koordinator  programov  ZŠJ.

Podelitev pokalov in medalj za najboljše je po končanih vseh tekmovanjih ob posebni  priložnosti 
po izbiri  organizatorjev. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo: 
Gaber ŠORN, vodja športnih iger Jesenic
051 685 240
zsj.programi@siol.net  

Pripravil vodja športnih programov:
Gaber ŠORN, prof. šp. vzg.

Direktor: 
Zoran KRAMAR, dipl. inž. str. 


