
 
 

 
 
 

27. LETNIH IGER  

SPECIALNE OLIMPIADE GORENJSKE 
 

PRIREDITELJ: 

SPECIALNA OLIMPIADA SLOVENIJE 

ORGANIZATOR: 

Osnova šola ANTONA JANŠE RADOVLJICA 

KRAJ: 

RADOVLJICA 

 

DATUM: 

21. MAJ 2022 
 

 

 

PRIJAVE 
Zadnji rok za prijavo tekmovalcev in rezultatov je  

 

13. MAJ 2022 

 

TABELE, PRIJAVNICE ZA EKIPE in seznam o POSEBNOSTIH TEKMOVALCEV 
(priloga razpisa) 

pošljite na naslov:  

irena.knezevic@os-antonajanse.si  

mailto:irena.knezevic@os-antonajanse.si


 
 

 
 
 

 

 

PROGRAM 27. LETNIH IGER 

SPECIALNE OLIMPIADE GORENJSKE 
 

 

 

8.00 – 8.30 

PRIHOD in SPREJEM EKIP 

 

8.30 – 9.00 

SESTANEK VODIJ EKIP 
V zbornici OŠ Antona Janše 

9.00 – 9.30 

SLAVNOSTNA OTVORITEV IGER 

 

9.45 – 12.30  

TEKMOVANJA in PODELJEVANJE MEDALJ 

 

12.30 – 14.30 

KOSILO in ZAKLJUČEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
TEKMOVALNE DISCIPLINE 

 

1. ATLETIKA 

 

A. Nižje sposobnosti 

• tek 50m 

• skok v daljino z mesta 

• met žogice 

• met žogice z vozička 

Tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini. 

 

B.  Višje sposobnosti 

• tek 100m 

• tek 200m 

• tek 400m 

• skok v daljino z zaletom 

• met vortexa 

• štafeta 4X100m 

Tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini in v 

štafeti. 

 

Tekmovalci morajo imeti prijavljen rezultat v svoji disciplini, kar je osnova za razdelitev 
tekmovalcev v skupine in morebitne diskvalifikacije. 

 
 

Tekmovalci, ki tekmujejo na nižjem nivoju ne smejo imeti prijavljenih boljših rezultatov 
od spodaj navedenih: 

 

 moški Ženske 

Tek na 50m 11.00s 12.00s 

Skok v daljino z mesta 140.00cm 120.00cm 

Met žogice 24.00m 20.00 m 

 

Če rezultat ostane znotraj zgoraj določenih okvirjev se za diskvalifikacije na nižjem nivoju upošteva 
30% odstopanje od prijavljenega rezultata, v nasprotnem primeru pa 15% odstopanje. Na višjem 

nivoju se za diskvalifikacije upošteva 15% odstopanje od prijavljenega rezultata. 
 

 
Atletsko tekmovanje bo potekalo na stadionu OŠ A.T. Linharta. Dolžina kroga je 400m, 

tartan, 6 prog. 
 

  



 
 

 
 
 

 

2. KOŠARKA 

 

A. Nižje sposobnosti 

• vodenje žoge 10m 

• met žoge v cilj 

• met žoge na koš z določenega mesta 

 

Trenerji morajo prijaviti rezultat (št. točk), kar je osnova za razvrščanje tekmovalcev v tekmovalne 
skupine. Pri košarki ni diskvalifikacij glede na prijavljene rezultate.  

 

Tekmovanje bo potekalo v telovadnici OŠ Antona Janše. 

 

3. NAMIZNI TENIS 

 

A.Nižje sposobnosti 

Elementi 

 odbijanje žogice z loparjem 

 backhand udarec 

 forehand udarec 

 B.  Višje sposobnosti 

Igra posamično 

Igra dvojic 

 

 

Tekmovalec lahko tekmuje v A ali B disciplini. 
Tekmovalci za igro potrebujejo svoje loparje. 

Pri namiznem tenisu ni potrebno prijaviti rezultata tekmovalca. 
 

Tekmovanje bo potekalo v telovadnici OŠ Antona Janše. 
 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
 
 

POMEMBNE INFORMACIJE 

 
• TABELE, PRIJAVNICO ZA EKIPO ter SEZNAM o zdravstvenih in drugih posebnostih 

tekmovalcev v elektronski obliki pošljite na naslov: irena.knezevic@os-antonajanse.si 
do 13. 5. 2022, spremembe in odjave do 18.5.2022 do 12h. Po tem datumu se 
bo zaračunala za odjave 100% kotizacija.  

• Kotizacija za vsakega tekmovalca in spremljevalca znaša 8,50 €. Kotizacijo boste 
poravnali po prejemu računa. Kot naročilo velja poslana prijavnica ekipe. 
 

• Ob prihodu dobite malico, kosilo je predvideno v jedilnici OŠ Antona Tomaža Linharta 
Radovljica (neposredno ob stadionu). Otvoritev bo potekala na atletskem stadionu 
Radovljica. Tekmovanja v košarki in namiznem tenisu pa v telovadnici OŠ Antona Janše 
Radovljica. 

 
• Tekmovalci bodo razdeljeni v dve starostni kategoriji in sicer do 15 let (do vključno 

letnik 2004) in nad 16 let (če bo dovolj tekmovalcev za posamezno starostno skupino). 
 

• Prvi trije uvrščeni v vsaki tekmovalni skupini prejmejo medalje, ostali pa priznanja za 

udeležbo. Podelitve bodo potekale sproti na stadionu. 

• Vsa tekmovanja bodo potekala po pravilih Specialne olimpiade Slovenije in v skladu z 

razpisom. 

• Odgovornost posamezne ekipe je, da zagotovi dovolj spremljevalcev, v kolikor ima 

tekmovalce na različnih tekmovališčih. Trenerji boste predali svoje tekmovalce v prostor 

za pripravo. Od tam jih organizator odpelje na start posamezne discipline. Izjemoma 

se dovoljuje dostop pri razvrstitvi štafete ali pri vnaprej najavljenih posebnostih za 

tekmovalca v prijavi.  

• Pritožbe oddane s strani vodje ekipe do najkasneje 15 minut po objavi neuradnih 

rezultatov bo reševala tekmovalna komisija. Po pretečenem času bodo rezultati 

uradni. 

• Tekmovalec tekmuje na odgovornost ekipe, ki ga prijavlja.  

• Tekmovanje bo potekalo ne glede na vremenske razmere. V primeru slabega 
vremena, poskrbite trenerji in vodje ekip, da bodo imeli tekmovalci s seboj dovolj 
oblačil. 

 

• Za vse dodatne informacije in morebitna vprašanja se lahko obrnete na vodjo 
tekmovanja IRENO KNEŽEVIČ, 

tel.: 040 352 017 ali irena.knezevic@os-antonajanse.si 
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