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Vljudno vabljeni na 
 
 

26. regijske igre Specialne olimpiade Slovenije celjsko 
– koroške regije, 

 
 

ki bodo potekale v Celju na Atletskem stadionu 
Kladivar (Stritarjeva ulica 24) in v telovadnici Osnovne 

šole Glazija (Oblakova ulica 15). 
 
 

Prireditelj: 
Specialna olimpiada Slovenije 

 
 

Organizator: 
Osnovna šola Glazija 
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PROGRAM PRIREDITVE:  

 

8.30 − 9.00  prihod in registracija 

9.00 − 9.20 otvoritvena slovesnost 

9.20 − 9.45 sestanek vodij ekip in sodnikov 

9.45 − 13.30 tekmovanje in podelitev medalj 

12.30 − 16.00  kosilo (v OŠ Glazija) 
 

14.00 − ...  zaključek tekmovanja v telovadnici 

OŠ Glazija 
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TEKMOVALNE DISCIPLINE: 
1. ATLETIKA (atletski stadion Kladivar) 

2. KOŠARKA – ELEMENTI  (telovadnica OŠ Glazija) 

3. NAMIZNI TENIS - ELEMENTI (telovadnica OŠ Glazija) 

 

ATLETIKA (atletski stadion Kladivar, Celje) 

Nižji nivo - discipline ženske moški 

Tek na 50 m min. 12.00 s min. 11.00 s 

Skok v daljino z mesta max. 120 cm max. 140 cm 

Met žogice (250 g) max. 20.00 m max. 24.00 m 

 

Discipline so namenjene tekmovalcem nižjega nivoja sposobnosti. Tekmovalec lahko 

tekmuje v eni disciplini. Diskvalifikacija je možna ob presežku prijavljenega rezultata za 

20 %. 

 

Višji nivo – discipline (ženske in moški) 

Tek na 100 m 

Tek na 200 m 

Tek na 400 m 

Tek na 800 m (če bodo prijavljeni vsaj trije tekmovalci, v nasprotnem primeru tečejo na 

400 m) 

Štafeta 4x100 m 

Skok v daljino z zaletom (mesto odriva bo primerno označeno) 

Met vortexa 

 

Tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini in štafeti. Diskvalifikacija je možna ob presežku 

prijavljenega rezultata za 15 %. 
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ELEMENTI KOŠARKE - nižji nivo (telovadnica OŠ Glazija): 

 vodenje žoge 10 metrov 

 met žoge v cilj (steno) 

 met žoge na koš s šestih točk 

 

Trenerji morajo prijaviti rezultat (število doseženih točk), kar je osnova za 

razvrščanje v tekmovalne skupine. 

 

ELEMENTI NAMIZNEGA TENISA – nižji nivo (telovadnica OŠ Glazija): 

 odbijanje žogice z rokami (brez loparja) 

 odbijanje žogice z loparjem 

 backhand udarec 

 forehand udarec 

 servis 

 

Trenerji morajo prijaviti rezultat (število doseženih točk), kar je osnova za 

razvrščanje v tekmovalne skupine. Tekmovalci za igro potrebujejo svoje 

loparje. 
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OSNOVNA PRAVILA: 
 

1. Tekmovanje bo potekalo po veljavnih športnih pravilih oziroma po 

pravilih SOS. 

2. Tekmujejo lahko samo člani SOS in vabljeni.  

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

prijavljenih rezultatov. 

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

5. Tekmovalci na višjem nivoju v atletiki lahko nastopijo v eni disciplini in v 

teku štafete. 

6. V disciplinah, v katerih ne bo vsaj treh prijav, tekmovanja ne bo. 

7. Do diskvalifikacije v atletiki pride ob presežku prijavljenega rezultata za 

15% na višjem nivoju in 20% na nižjem nivoju. 

8. V elementih košarke in namiznega tenisa diskvalifikacij ne bo. 

9. Rok za pritožbo je 15 minut po končani disciplini pri tekmovalni komisiji. 

10. Nastop je dovoljen le v primerni športni obutvi in oblačilih. 

11. Spremljevalci bodo smeli na tekmovališče samo v nujnih primerih. 
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POGOJI: 
 atletska steza - 8 prog (tartan) 

 zaletišča – tartan 

 telovadnica – parket 

 

PRIZNANJA:  
 medalje za najboljše tri udeležence posamezne kategorije (zlato, 

srebrno ali bronasto) in trakovi za vse ostale udeležence; 

 razglasitve rezultatov ter podelitve bodo potekale po končanem roku 

za pritožbe. 

 

PRIJAVA: 
 prijave (tabelo z rezultati, skenirano prijavnico ekipe, seznam 

zdravstvenih in drugih posebnosti) pošljite najkasneje do petka, 6. maja 

2022, na elektronski naslov specialnaglazija@gmail.com (po tem 

datumu prijav ne bomo več upoštevali); 

 za vsakega posameznega prijavljenega tekmovalca in spremljevalca 

znaša kotizacija 8,50€. Prijavnico za izstavitev računa kotizacije za 

vsakega tekmovalca in spremljevalca pošljete na zgornji elektronski 

naslov skupaj s prijavljenimi rezultati. Plačilo kotizacije bo na osnovi 

izstavljenega računa po končanem tekmovanju glede na število 

prijavljenih tekmovalcev in spremljevalcev. Rok plačila je 8 dni po 

izstavljenem računu. 

 Morebitno odsotnost prijavljenega tekmovalca ali spremljevalca javite 

vsaj 2 dni pred dogodkom. Tekmovalci, ki se tekmovanja ne udeležijo ali 

jih prepozno odjavite, plačajo 100% kotizacijo in dobijo darila, ki jim 

pripadajo. 

 

 

mailto:specialnaglazija@gmail.com
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INFORMACIJE: 
 Osnovna šola Glazija: 

o telefon: 03 425 13 00 

o faks: 03 425 13 14 

o spletna stran: https://osglazija.splet.arnes.si/ 

 kontaktne osebe: 

o Anej Vrhovnik, vodja tekmovanja, tel. 030-440-385 

o Branko Ribič, organizacijski odbor, tel. 031-474-068 

 otvoritev bo potekala na Atletskem stadionu Kladivar; 

 ob prihodu na stadion dobite malico, kosilo bo v jedilnici OŠ Glazija; 

 tekmovalo se bo v dveh starostnih skupinah, če bo dovolj tekmovalcev 

za posamezno starostno skupino (do 15 let in nad 16 let); 

 odgovornost posamezne ekipe je, da zagotovi dovolj spremljevalcev, v 

kolikor ima tekmovalce na različnih tekmovališčih; 

 

 

ZAVAROVANJE 
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost oziroma na odgovornost 

organizacije, ki tekmovalca prijavlja! 

 

 

Vodja tekmovanja:                                                                                         Ravnateljica: 

Anej Vrhovnik                                                                                                   Nevenka Kus 

 

https://osglazija.splet.arnes.si/
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PRIJAVNICA EKIPE 
Za izstavitev računa za udeležbo na 26. regijskih igrah Specialne olimpiade 

Slovenije celjsko – koroške regije, ki bodo 21.5.2022, potrebujemo sledeče 

podatke: 

 

Ustanova:  _______________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Točen naslov: ____________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Telefon: _____________________        Fax: _____________________ 

 

Davčna številka: __________________________________________ 

 

Davčni zavezanec:    DA   NE 

Potrebujemo e-račun:   DA   NE 

 

Kontaktna oseba in tel. številka: _____________________________ 

Število tekmovalcev (moški in ženske): _______________________ 

Število spremljevalcev: ____________________________________ 

 

Prijava šteje kot naročilo za izstavitev računa, ki ga prejmete po 

tekmovanju. 

 

Žig    Odgovorna oseba: 


