
RAZPIS
MATP IGRE

CELJSKO – KOROṦKE REGIJE
2018

VELENJE, 14.04.2018



Specialna olimpiada Slovenje in Varstveno delovni center SAŠA

 Vas

VABIJO
na

MATP IGRE CELJSKO-KOROŠKE REGIJE,
v soboto, 14. aprila 2018,

v Rdeči dvorani Velenje, Šaleška cesta 3.

PROGRAM:
08.30    Prihod ekip in namestitev
09.00    Sestanek vodij ekip
09.30    Otvoritev iger s programom
10.00    Priprava tekmovalnih postaj in ogrevanje tekmovalcev
10.15    Tekmovanje
11.30    Zaključna skupinska igra
11.45    Podelitev medalj in priznanj z zabavnim programom
12.30    Kosilo

Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 30. marca 2018 na naslov:

Varstveno delovni center SAŠA,
Kidričeva cesta 19a
3320 Velenje

ali po elektronski pošti: info@vdcsasa.si

Kotizacija  znaša  7,50  EUR (z  vključenim DDV-jem)  na  osebo.  Prosimo,  da  s  sabo  prinesete
izpolnjeno  naročilnico.  Plača  se  po  izstavitvi  računa.  Tekmovalca  lahko  odjavite  dva  dni  pred
tekmovanjem (12.4.2018). 
Pri poznejši odjavi zaračunamo 100 % kotizacijo. V tem primeru pripada odjavljenemu tekmovalcu 
tudi darilni paket. 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih Specialne olimpiade Slovenije. Tekmovalci tekmujejo na 
lastno odgovornost oz. na odgovornost prijavitelja.

Kontaktni osebi: Stane Dobrič, dosegljiv na št. 0590 90 258 ali Slavka Petrović, dosegljiva na
št. 0590 90 250.

Športni pozdrav!

Vodja tekmovanja                                                                                Direktorica
Stane Dobrič                                                                                      Darija Lesnjak

mailto:info@vdcsasa.si


TEKMOVALNE POSTAJE MATP IGER CELJSKO-KOROŠKE REGIJE 2018

OCENJEVANJE: Izvedba na vseh postajah se ocenjuje na naslednji način:

1. nivo: nalogo opravi s fizično pomočjo
2. nivo: nalogo opravi z verbalnim usmerjanjem
3. nivo: nalogo opravi samostojno

STAROSTNA PRIMERNOST:

Mlajši: v tekočem letu dopolnijo 15 let in mlajši
Starejši: nad 15 let

1. HOJA OZ. VOŽNJA Z VOZIČKOM PO RAZLIČNIH PODLAGAH, MIMO OVIR  

OPIS AKTIVNOSTI: Tekmovalec stoji pred startno črto. Na znak prehodi oz. prevozi 
določeno razdaljo po različnih materialih in preko nastavljenih ovir na poti. 
Na cilju pozvoni na zvonček. 
PRIPOMOČKI: različne podlage, klančina in druge ovire 
PODROČJE: mobilnost, upravljanje z vozički 
STAROSTNA PRIMERNOST: mlajši in starejši 

2. UDARJANJE VISEČIH ŽOG

OPIS AKTIVNOSTI: Na vrvici visita dve žogici za namizni tenis, nato dve žogici za 
badminton in na koncu dve teniški žogici. Tekmovalec izbere ustrezni lopar in udarja žogice.
Če je aktivnost prezahtevna, lahko žogice udarja z roko.
PODROČJE: udarjanje
CILJ: udariti žogico s primernim loparjem ali roko
PRIPOMOČKI: 2 žogici za badminton, 2 žogici za namizni tenis, 2 žogici za tenis, vrvica, 
lopar za badminton, lopar za namizni tenis, lopar za tenis.
STAROSTNA PRIMERNOST: mlajši, starejši



3. PODIRANJE KEGLJEV

OPIS AKTIVNOSTI: Tekmovalec stoji pred startno črto in s kroglo poskuša podreti čim 
več kegljev (na voljo ima 3 poizkuse). Startna črta je od kegljev oddaljena 3 metre.
PODROČJE: ročnost
CILJ: podreti čim več kegljev
PRIPOMOČKI: set gumijastih ali lesenih kegljev, krogla za podiranje kegljev
STAROSTNA PRIMERNOST: mlajši, starejši

4. KOTALJENJE ŽOGE PO KLOPI IN MET NA KOŠ

OPIS AKTIVNOSTI: Tekmovalec kotali žogo po klopi, ter jo na koncu prime v roke in jo 
vrže na koš. Ima dva poizkusa. Razdaljo prilagajamo individualno.
PODROČJE: ročnost
CILJ: kotaliti žogo po klopi in zadeti v koš
PRIPOMOČKI: žoga, klop, koš
STAROSTNA PRIMERNOST: mlajši, starejši

5. BRCANJE ŽOGE NA GOL

OPIS AKTIVNOSTI: Tekmovalec brca oziroma potiska (za osebe na invalidskem vozičku)
žogo proti golu, dokler ga ne zadane (na voljo ima 3 poizkuse).
PODROČJE: brcanje
CILJ: zadeti čim več golov
PRIPOMOČKI: žoge (nogometna, penasta, iz blaga), gol
STAROSTNA PRIMERNOST: mlajši, starejši

6. MET VREČKE V CILJ

OPIS AKTIVNOSTI: Tekmovalec stoji pred startno črto in izbere vrečko (različne barve), 
s katero poskuša zadeti zabojnik  izbrane barve. 
PODROČJE: ročnost
CILJ: izbrati vrečko barve obroča in zadeti zabojnik
PRIPOMOČKI: vrečka različnh barv, barvni zabojniki
STAROSTNA PRIMERNOST: mlajši, starejši



PRIJAVNICA TEKMOVALCA 
Prijava v e-obliki

MATP IGRE CELJSKO - KOROŠKE REGIJE 
Velenje, 14.04.2018

Tekmovalec – ka: ___________________________________________________ 

Datum rojstva: _______________________ 

Starostna kategorija tekmovalca: S (starejši), M (mlajši) 

Zdravstvene posebnosti: __________________________________________________________ 

Prehrana – posebnosti: ___________________________________________________________ 

Invalidski voziček: DA   NE 

Konfekcijska številka majice:  S   M   L   XL   XXL   XXXL

Naloge, ki jih bo opravljal/la (obkrožite št. naloge in označite nivo): 

1. nivo – s fizično pomočjo 
2. nivo – z verbalno pomočjo 
3. nivo – samostojno 

Št. Aktivnost 1. nivo 2. nivo 3. nivo

1. Hoja oz. vožnja z vozičkom po različnih 
podlagah, mimo ovir 

2. Udarjanje visečih žog

3. Podiranje kegljev

4. Kotaljenje žoge po klopi in met na koš

5. Brcanje žoge na gol

6. Met vrečke v cilj

    

https://goo.gl/forms/0OhabXk4H0LhM5ca2


PRIJAVNICA EKIPE 
 prijava v e-obliki

MATP IGRE CELJSKO - KOROŠKE REGIJE 
Velenje, 14.04.2018

Ustanova:_________________________________________________________________ 

Točen naslov:______________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________

Davčna številka:__________________________ 

Kontaktna oseba: ______________________________ 

Prijavljamo: 

TEKMOVALCI 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

SPREMLJEVALCI 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Datum:                                                                                                      Podpis odgovorne osebe: 
                                                                    Žig: 

https://goo.gl/forms/UFogZlDwViwPH84v1

