
 

 

REGIJSKE IGRE 
MATP 

LJUBLJANSKO DOLENJSKE REGIJE 

PETEK, 28.10.2022  

ZAGORJE OB SAVI 

PRIREDITELJ: 

 

 

 

ORGANIZATOR: 

 

LOKACIJA: 
Športna dvorana Zagorje ob Savi    
Cesta 9. avgusta 44a, 1410 Zagorje ob Savi 
 
OKVIRNI PROGRAM: 
 prihod ekip v športno dvorano in malica 

9:30 sestanek vodji ekip 
10:00 kratka otvoritev 

 tekmovanje po postajah (krožni sistem) 
 podelitev z zabavo 

12:00 
naprej 

Kosilo v VDC Zasavje  
Cesta 9.avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi .  

 
KOTIZACIJA na tekmovalca in spremljevalca znaša 8,5 EUR  
 
PRIJAVA TEKMOVALCA (za vsakega tekmovalca posebej):  
https://forms.gle/HJ7JSFhRPwyM2Er59 
PRIJAVA EKIPE IN ŠTEVILA SPREMLJEVALCEV 
(izpolnite enkrat): 
https://forms.gle/2SzAQSFNXGZeFoov5 

PRIJAVE MOŽNE DO PONEDELJKA 24.10.2022 11:00. 
Odjave in menjave upoštevamo do srede, 26.10.2022. 

 
ZAVAROVANJE: Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno 
odgovornost, oziroma na odgovornost organizacije, ki 
tekmovalca prijavlja! 
 
OBVESTILA:  
Prosimo vas, da zagotovite zadostno število spremljevalcev, ki 
bodo spremljali prijavljene tekmovalce na posameznih 
tekmovalnih postajah.  
Kosilo bo v VDC-ju ki je blizu športne dvorane. Peš 5 minut, s 
kombijem 1 min. Za kosilo bomo prilagodljivi in se malo 
izmenjali saj je prostora za cca 50 oseb naenkrat. 
 
PRAVILA: 
Na regijskih MATP SOS bo 6 tekmovalnih postaj. Na vseh 
tekmovalnih postajah bodo sodniki ocenjevali izvedbe 
tekmovalcev na treh nivojih. 
1. nivo: nalogo opravi s fizično pomočjo 
2. nivo: nalogo opravi z verbalno pomočjo 
3. nivo: nalogo opravi samostojno 

1.      ZBIJANJE ŽOGE S STOŽCA 

PODROČJE: Udarjanje z loparjem 
OPIS POSTAJE: Tekmovalec s pripomočkom ali z 
roko zbije vse žoge s stožcev. 

2.      BRCANJE ŽOGE NA GOL 

PODROČJE: brcanje 
OPIS POSTAJE: Tekmovalec brca oziroma potiska 
(na vozičku) žogo proti cilju toliko časa, dokler ne 
zadane gola. Gol je postavljen tako, da ga tekmovalec 
ne more zgrešiti. 

3.      PODIRANJE KEGLJEV 

PODROČJE: ročnost 
OPIS POSTAJE: Tekmovalec stoji pred startno črto, 
s kroglo ali žogo poskuša podreti čim več kegljev. Na 
voljo ima 3 mete. 

4.      MET NA KOŠ 

PODROČJE: ročnost 
OPIS POSTAJE: Tekmovalec z določene razdalje 
vrže žogo na koš. Ima 5 poskusov. Razdaljo 
prilagajamo tekmovalcu. 
5.      VLEČENJE Z VRVJO / VOŽNJA OB 
VRVI 

PODROČJE: upravljanje z vozički 
OPIS POSTAJE: Tekmovalec sede na voziček, se z 
rokami preprijema za vrv ter se tako povleče do 
ciljne črte / se vozi z vozičkom držeč se za vrv. 

6.      MET VREČKE V CILJ 

PODROČJE: ročnost 
OPIS POSTAJE: Tekmovalec stoji pred štartno črto, 
dobi ali vzame vrečko z določene razdalje meče ali 
cilja v obroč enake barve. Ima 3 poskuse. Razdaljo 
prilagajamo tekmovalcu. 

POSTAJE:  

 
ZA VEČ INFO SE OBRNITE NA: 

DOMEN POCIECHA GSM: 040 607 400 
domen.pociecha@vdc-zasavje.si 

https://forms.gle/HJ7JSFhRPwyM2Er59
https://forms.gle/2SzAQSFNXGZeFoov5

