
KOMISIJA ZA OHRANJANJE ZDRAVJA, ŠPORT IN 

REKREACIJO 

 

razpisuje 28. letne športne igre Skupnosti socialnih 

zavodov Slovenije,  
 

ki bodo 

V PETEK, 7. 6. 2019, 
 

pri Slivniškem jezeru v Gorici pri Slivnici 
 

V organizaciji podjetja ADS-Efekt d.o.o. 
 

 

     
 

1.   DISCIPLINA  

 

• KROS – ločeno ženske in moški po skupinah 

 

Kategorije: 

a) 1990 in mlajši 

b) od 1980 - 1989 

c) od 1970 - 1979 

d) 1969 in starejši 

 

Tekmovanje v krosu bo potekalo po kros progi, ki je pretežno na ravnem 

terenu, vključuje pa tudi vzpon. Dolžina proge je približno 1500 m. 

 

• ODBOJKA– mešana skupina 

 

( 6 tekmovalcev + 2 rezervi) 

 

V ekipi nastopa šest tekmovalcev + 2 rezervi.  

Vsak dom lahko prijavi le eno ekipo. Ekipa je lahko ženska ali mešana. V 

primeru mešane ekipe morajo biti na igrišču vedno prisotne vsaj tri 

predstavnice ženskega spola posamezne ekipe.  

Tekmuje se v enem nizu do 25 točk. Vsaka napaka je točka. Zmagovalna ekipa 

izloči poraženca. Polfinale se igra po sistemu na izločanje. Poraženci igrajo za 

3 mesto. Tretja žoga ni dovoljena s prsti (zgornja podaja). 



Polfinalni in finalni obračuni se igrajo na dva dobljena niza (21, 21, 15). Ostala 

pravila so skladna s pravili dvoranske odbojke. Obvezno je kroženje mest ob 

pridobljeni žogi. 

Vsak zavod lahko prijavi eno ekipo. 

 

• LOKOSTRELSTVO – ženske in moške skupine 

 

Vsak tekmovalec opravi 5 strelov. Vsak tekmovalec ima na voljo prva 2 strela 

za poizkus, preostali 3 se upoštevajo za rezultat. 

Prijavi se lahko posameznik.   

 

• OVIRATLON – mešane skupine  

 

Ekipo sestavlja 6 članov.  

 

Ekipa je lahko ženska ali mešana. V primeru mešane skupine morajo biti v 

posamezni ekipi vsaj trije predstavniki nasprotnega spola. 

 

1. TEK do poligona,  

2. POLIGON Z OVIRAMI (vrsta in naloge poligona se pripravljajo glede na 

lokacijo tekmovanja, naloga vsebuje tudi oviro povezano z vodo!), 

3. TEK do cilja. 

4.  

 

2.   PRIJAVE 

Informacije o načinu prijave: 

 

Telefon: 031 332 800 (vsak delavnik od 9.00 ure do 15.00 ure), 

Mail: igre@ads-efekt.si. 

 

Način prijave: 

 

Prijavnica k temu razpisu je priložena na povezavi (klik). 

Prijavnico in razpis najdete tudi na naši spletni strani www.ads-efekt.si 

(pod zavihkom »ORGANIZACIJA DOGODKOV«). 

 

Prijavnico izpolnite kot običajno preglednico v 'Excelovem' formatu (ne 

poskenirano!) in jo pošljite izključno na elektronski naslov: 

igre@ads-efekt.si. 

 

Zadnji rok za prijavo ekip je petek, 31. 5. 2019.  

 

Ob posredovani prijavi bo organizator iger razumel vašo prijavo kot dokončno. 

mailto:igre@ads-efekt.si
http://ads-efekt.si/wp-content/uploads/2019/05/Prijavnica_2019_FINAL.xlsx
http://www.ads-efekt.si/
mailto:igre@ads-efekt.si


Zakoniti predstavniki zavodov se s posredovano prijavo strinjajo, da so 

kakršnekoli kasnejše odpovedi tekmovalcev in navijačev po 31. 5. 2019 zgolj 

informativnega značaja in ne vplivajo na spremembo vrednosti izstavljenega 

računa. 

 

Število prijavljenih tekmovalcev: 

 

Število prijav za tekmovanje v krosu in lokostrelstvu je neomejeno. 

Za tekmovanje v odbojki in oviratlonu lahko vsak zavod prijavi le eno ekipo. 

 

3.   PRIHODI EKIP 

Vodje ekip prosimo, da se od 7.30 do 8.30 javijo v informacijskem centru, kjer 

boste opravili registracijo udeležencev in dvignili startne številke ter bone za 

okrepčila.  

4.   SPLOŠNA PRAVILA 

 

 Pravico do tekmovanja imajo vsi zaposleni delavci socialnih zavodov, 

zaposleni iz programov javnih del, upokojeni in zaposleni iz drugih 

programov v socialnem zavodu, ter zunanji delavci, ki delajo v socialnem 

zavodu. 

 Tekmovalci morajo svoje istovetenje (če to organizator zahteva) dokazati 

z matičnim potrdilom socialnega zavoda, odločbo o napotitvi Zavoda za 

zaposlovanje (zaposleni iz programov javnih del) in osebnim dokumentom. 

 Starejši letnik lahko nastopi v mlajši kategoriji. V tem primeru se ta 

tekmovalec že v prijavi vpiše v mlajšo skupino.  

 Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! 

 Prvi trije tekmovalci v vsaki starostni kategoriji in spolu v krosu prejmejo 

medalje, absolutni ženski in moški zmagovalec pa prejmeta še pokal. Prvi 

trije v lokostrelstvu prejmejo medalje (kategoriji ločeni po spolu). Najboljše 

tri ekipe v odbojki in najboljše tri ekipe v oviratlonu prejmejo medalje (vsak 

posamezni igralec). Zmagovalni ekipi odbojke in oviratlona prejmeta tudi 

pokal. 

 Prehodni pokal prejme v trajno last ekipa, ki ga osvoji trikrat. 

 Tehnično izvedbo tekmovanja z elektronskim merjenjem in računalniško 

obdelavo podatkov bo izvedla preizkušena ekipa sodnikov. 

 

Zaradi nemotene organizacije tekmovanja prosimo vse ekipe, da se držijo 

časovnega razporeda tekmovanja. Navedena časovnica je okvirna, saj so 

glede na prijavljeno število tekmovalcev v posamezno kategorijo možna 

odstopanja. 

 

Če se posameznik oz. ekipa po petih minutah od poziva za naslednji start oz. 

nastop ne javi na startnem mestu oz. igrišču, se to šteje za odpoved 

tekmovanju. 



5.   PRISPEVEK K ORGANIZACIJI  IGER – STROŠKI 

 

Stroški znašajo 38,00 EUR za tekmovalca in 34,00 EUR za ne tekmovalca. V 

primeru, da je prijavljenih manj kot 500 oseb se lahko prijavnina zviša. Cene 

vsebujejo DDV.  

 

V ceni so vračunani stroški izvedbe tekmovanja, jutranji topli obrok + pijača, 

popoldanski topli obrok + pijača, fotografije s športnimi utrinki dneva in zabava 

z glasbeno skupino. 

 

Stroški bodo zaračunani po opravljeni storitvi z izstavljenim E-računom. 

Pri prijavah je obvezna priloga naročilnica, ki mora vsebovati vse potrebne 

podatke za izstavitev računa (točen naziv, naslov, TRR, davčna in matična 

številka). Naročilnico naslovite na ADS EFEKT d. o. o., Predoslje 159, 4000 Kranj. 

 

6.   PREDVIDENI ČASOVNI RAZPORED: 

 

PRIJAVA UDELEŽENCEV 7.30 -  8.30 Informacijski center 

OTVORITEV 8.45 -  9.00 
 

KROS – MOŠKI, ŽENSKE ob   9.30 
 

 
 

 

Lokostrelstvo  10.00 – 15.00 
 

ODBOJKA ob 9.30 
 

 
 

 

TOPLI OBROK 10.30 – 12.00 
 

Oviratlon  14.00 – 16.00 
 

Lokostrelstvo (finale, najboljših štirje  

moški, ženske ) 
ob 16.10 

 

ODBOJKA (polfinale in finale) 
ob 16.30 

 

TOPLI OBROK + druženje 
17.00 

 

RAZGLASITEV REZULATATOV in  
18.00 

 

PO RAZGALSITVI: Zaključek + ples z 

glasbeno skupino 
Do cca. 00.00 

 

 

Za vse udeležence bosta zagotovljena dva obroka – topli obrok ob prihodu v 

dopoldanskih urah in topli obrok v popoldanskih urah, pri čemer lahko izbirate 

med vegetarijanskim in mesnim menijem. Prosimo vas, da na prijavnici vpišete 

število vegetarijanskih menijev. Na podlagi podanega števila boste ob 

registraciji prejeli ločene bone za vegetarijanski in mesni meni. 

 



7. LOKACIJA 

 

Točno lokacijo najdete na povezavi: LOKACIJA 

Na lokaciji je le nekaj parkirnega prostora, zato je dogovorjeno, da avtobus 

ustavi na parkirišču le za čas vašega izstopa, potem pa se odpelje na drugo 

parkirišča (zato ne pozabite iz avtobusa vzeti vseh svojih stvari, ki jih 

potrebujete!). 

 

8.   DRUŽABNI VEČER 

 

Športne igre Skupnosti socialnih zavodov ob tekmovalnem druženju 

predstavljajo predvsem možnost za sprostitev in zabavo. Zaposleni v domovih 

za starejše si to po izjemno napornem in odgovornem delu vsekakor zaslužimo. 

Po končanem tekmovanju bo organiziran družabni večer z razglasitvijo 

rezultatov, večerjo in plesom. 

 

Naj velja poziv k FAIR PLAY-u tako na tekmovališčih kot na plesišču. 

 

Lep pozdrav! 

 

Ekipa podjetja ADS – EFEKT d.o.o. 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/oiKQi1WxtbWUZfYq5

