
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

26. REGIJSKE IGRE 

LJUBLJANSKO – DOLENJSKE  

REGIJE 

  

RAZPIS 

 

PRIREDITELJ: SPECIALNA OLIMPIADA SLOVENIJE 

ORGANIZATOR: VDC VRHNIKA – IDRIJA 

     OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA 

KRAJ: ŠPORTNI PARK VRHNIKA, Tržaška cesta 2a, 1360 Vrhnika 

DATUM: 15. maj 2019 



                   
 

 

ŠPORTI IN DISCIPLINE NA 26. REGIJSKIH IGRAH LJUBLJANSKO - 

DOLENJSKE REGIJE 

 

 

I. ATLETIKA 
 

 NIŽJI NIVO 
 

- Tek 50 m (ženske min.: 12 sek., moški min.: 11 sek.) 

- Skok v daljino z mesta (ženske max.: 120 cm, moški max.: 140 cm)  

- Met žogice 250 g (ženske max.: 20 m, moški max.: 24 m) 

  
 VIŠJI NIVO 

 
- Met vortexa 

- Tek na 100 m, 200 m, 400 m in 800 m (moški in ženske) 

- Štafete 4 X 100 m 

- Suvanje krogle (teža krogle: ženske 3 kg, moški 4 kg) 

- Skok v daljino z zaletom 

 
 
 

II. NAMIZNI TENIS 
 

 VIŠJI NIVO 
 

- Igra posamezno (moški in ženske) 
 

 
 
III. KOŠARKA 

 
 NIŽJI NIVO 

 
- elementi košarke (moški in ženske) 

 

 



                   
 

 

OSNOVNA PRAVILA 
 

1. Tekmovanja bodo potekala po pravilih SOS (pravila so objavljena na 
spletni strani SOS). 

 

2. Tekmujejo lahko samo člani SOS. 
 

3. Tekmovalne skupine bodo oblikovane po spolu, starosti in na osnovi 
prijavljenih rezultatov. 

 

4. Tekmovalci bodo razdeljeni v dve starostni kategoriji in sicer do 15 let (to 
so letnik do vključno 2004) in nad 16 let. 

 

5. Vsak tekmovalec/ka lahko sodeluje samo v eni disciplini. 
 

6. Tekmovalci na višjem nivoju v atletiki lahko nastopijo v eni disciplini in 
dodatno v teku štafete. 

 

7. Do diskvalifikacije tekmovalca na nižjem nivoju v atletiki pride, če njegov 
rezultat na tekmovanju preseže za 20 % rezultat, ki je naveden v njegovi 
prijavi. 

 

8. Do diskvalifikacije tekmovalca na višjem nivoju v atletiki pride, če njegov 
rezultat na tekmovanju preseže za 15 % rezultat, ki je naveden v njegovi 
prijavi. 

 

9. V elementih košarke in v namiznem tenisu diskvalifikacij ni. Naprošamo, 
da se tekmovalca prijavi (elementi košarke) s čim bolj verodostojnim 
rezultatom. 

 

10. Rok za pritožbo je 15 minut po končani disciplini. Pritožbo je potrebno 
vložiti pri tekmovalni komisiji. 

 

11. Nastop v športni dvorani je dovoljen le v primerni in čisti športni obutvi - 
(elementi košarke in namizni tenis). 

 

12. Vstop trenerjem na tekmovališča ne bo dovoljen (izjemoma pri 
razporeditvi na štafetnih tekih). 



                   
 

 

PROGRAM PRIREDITVE 

 
8:00 – 8:30 

PRIHOD EKIP IN REGISTRACIJE 
 

8:45 – 9.15 
SESTANEK VODIJ EKIP 

 
9:30 – 10:00 

OTVORITEV IGER 
 

10:00 – 13:00 
TEKMOVANJA IN PODELITEV PRIZNANJ 

 
12:00 – 15:00 

KOSILO IN ZABAVA S PLESOM 
 

 

 

 

PRIZNANJA 
 
Podeljene bodo medalje za najboljše tri udeležence posamezne kategorije 
(zlato, srebro in bron) in trakovi za vse ostale udeležence. Razglasitve 
rezultatov ter podelitve bodo potekale na tekmovališčih po končanem roku za 
pritožbe. 
 

 

 

 

ZAVAROVANJE 
 

Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost oziroma na odgovornost 
organizacije, ki tekmovalca prijavlja! 
 



                   
 

 

KOTIZACIJA 
 
Za posameznega prijavljenega tekmovalca in spremljevalca znaša kotizacija 
7,50 €.  
 
Plačilo kotizacije se opravi na osnovi izstavljenega računa po končanem 
tekmovanju glede na število prijavljenih tekmovalcev in spremljevalcev.  
 
Na prijavnico napišite poln naslov ustanove in njeno davčno številko. 
 
 

 

 

PRIJAVA 
 
 

Prijavnico za ekipo podpisano in skenirano nam skupaj s priloženo MS Excel 
datoteko nam pošljite na elektronski naslov SOS.vrhnika2019@vdc-vi.si s 
pripisom »Prijava na SOS-LDR 2019«. Poslana prijava je podlaga za izstavljen 
račun! 

 
 
 
 
 

PRIJAVE SO MOŽNE DO 25. 4. 2019. 
 

 

 

mailto:SOS.vrhnika2019@vdc-vi.si?subject=Vprašanje%20SOS


                   
 

 

POMEMBNA OBVESTILA 

 
 Odjava tekmovalca/ke od tekmovanja je možna do 10. 05. 2019 do 12.00 

ure. Za kasnejše odjave se ustanovi zaračuna 100 % kotizacija. 
Tekmovalci, ki se tekmovanja ne udeležijo ali zaradi pozne odjave plačajo 
100 % kotizacijo, dobijo darila, ki jim pripadajo. 

 
 V primeru prevelike prijave za namizni tenis, si pridržujemo pravico do 

omejitve števila tekmovalcev. 

 
 Menjava tekmovalca na dan tekmovanja ne bo možna! 

 
 Dogodek iger bo medijsko in fotografsko pokrit, zato Vas prosimo, da 

poskrbite, da imajo udeleženci dovoljenje za fotografiranje in objavo 
fotografij. 

 
 Garderobe so namenjene samo preoblačenju! Organizator tekmovanja 

ne odgovarja za varnost shranjene garderobe in osebnih predmetov, 
zato prosimo spremljevalce, da shranijo garderobo, denar in 
dragocenosti tekmovalcev. 

 
 Pri namiznem tenisu vas prosimo, da napišete, v kateri skupini je na 

zadnjih regijskih igrah nastopal tekmovalec/ka. (Moški 1.-6. / ženske 1.- 2.) 
oziroma, če še ni nastopal, v katero skupino bi ga po lastni presoji vi 
uvrstili (1.-6.) moški oziroma (1.-2,) ženske. Končno razvrščanje bo na dan 
tekmovanja pol ure pred pričetkom tekmovanj. 

 
 V času tekmovanja bo na stadionu zagotovljena tudi zdravstvena oskrba. 

 
 Prosimo vas, da zagotovite zadostno število trenerjev in spremljevalcev. 



                   
 

 

 

DODATNE INFORMACIJE 
 
 
 

Za dodatne informacije lahko pokličete ali pišete:  
Matej Poličnik, 041-791- 377, SOS.vrhnika2019@vdc-vi.si 
 
 

 

Direktor VDC VI:                                                                              Vodja tekmovanja: 
Maja Velikajne                                 Matej Poličnik 

mailto:SOS.vrhnika2019@vdc-vi.si?subject=Vprašanje%20SOS


                   
 

 

26. REGIJSKE IGRE SOS LJUBLJANSKO DOLENJSKE REGIJE 

 
PRIJAVNICA – ekipa 

 

Organizacija: 

Naslov: 

Davčna številka:                                   Davčni zavezanec:    DA   /   NE 

 

Regija: 

 

Število tekmovalcev: 

 

Moški: 

Ženske: 

 

Število spremljevalcev: 

 

Kontaktna oseba in telefon: 

 
 

Prijava šteje kot naročilo za izstavljen račun, ki vam ga pošljemo po igrah! 
 
 
 Žig:     Odgovorna oseba: 


