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PRAVILA:
Na 13. državnih igrah 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
Upoštevali smo tudi starostno primernost, zato so vse tekmovalne postaje primerne tako za
mlajše kot starejše tekmovalce.
PRIJAVE:
• Prijave sprejemamo do petka 21.10. 2022 do 12.00 izključno na enaslov:
matp.cjl@gmail.com
• Zaradi prostorske stiske je število prijavljenih omejeno na največ 4 tekmovalce na program.
• Prireditev se bo odvijala v notranjih prostorih. Predvideva se, da bo prisotnih okoli 250
udeležencev. Prijavitelje prosimo, da ravnajo odgovorno in na tekmovanje pridejo samo
zdravi tekmovalci, oz. spremljevalci brez simptomov, ki nakazujejo na okužbo z COVID-19.
• Za dodatne informacije vam je na voljo Vanda Kočar Junkar na telefonski številki
(031) 885-498 ali na elektronskem naslovu: matp.cjl@gmail.com
• Prosimo vas, da zagotovite zadostno število spremljevalcev, ki bodo spremljali prijavljene
tekmovalce na posameznih tekmovalnih postajah.
• ZAVAROVANJE: Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, oziroma na odgovornost
organizacije, ki tekmovalca prijavlja!
• Zaradi krožnega sistema izvedbe MATP iger, je smiselno posameznega tekmovalca
prijaviti na vse tekmovalne postaje, saj lahko v primeru, da tekmovalec potrebuje pomoč,
vse aktivnosti opravlja z asistenco spremljevalca.
• Kotizacijo za vsakega tekmovalca in spremljevalca v višini 8,5 EUR poravnate po prejetju
računa, ki vam ga bomo izstavili po udeležbi na 13. državnih igrah MATP SOS.
• V primeru odjave tekmovalca ali spremljevalca iger, nam to sporočite najkasneje do
ponedeljka 6. 11. 2022 do 12. ure. V primeru, da odjave do takrat ne bomo prejeli, vam
bomo primorani zaračunati celotno kotizacijo. V tem primeru pripada prijavljenemu
tekmovalcu/spremljevalcu tudi »darilni paket«.
• Na prijavnico napišite poln naslov ustanove, matično in davčno stevilko. Obkrožite ali
potrebujete e-račun. Pošiljamo vam tudi elektronsko prijavnico (XLS dokument), ki nam jo
posredujte na e-naslov: matp.cjl@gmail.com
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Tekmovalne postaje na 13. državnih igrah MATP SOS 2022:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZBIJANJE ŽOGE S STOŽCA
BRCANJE ŽOGE NA GOL
PODIRANJE KEGLJEV
MET NA KOŠ
VLEČENJE Z VRVJO / VOŽNJA OB VRVI
MET VREČKE V CILJ

Podrobnejša navodila so v prilogi tega dopisa. Zaželeno je, da v svojih lastnih programih
izvedete lokalno tekmovanje MATP pred 13. državnimi igrami MATP SOS 2022.

Okvirni program 13. državnih iger MATP SOS 2022:
Časovni okvir
8:00
do
8:30
8:30
do
9:00
9:00
do
9:20
9:30
do
10:00
10:00 do
10:30
10:30 do
11:30
11:30 do
13:00
13:00 do
14:00

Dejavnost
prihod ekip v avlo PeF
malica v restavraciji PeF
sestanek vodij ekip
otvoritev iger v telovadnici PeF
priprava tekmovališč, ogrevanje
tekmovanje na 6. tekmovalnih postajah
podelitev medalj in zabava
zaključek in kosilo

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Vodja tekmovanja:
Vanda Kočar Junkar

žig

Vodja enote CJL OVI Jarše
Nataša Blaj

Ravnatelj CJL
dr. Matej Rovšek

Sedež: Karlovška c. 18, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 547 1160, E-mail: center.janezalevca@guest.arnes.si
Matična št.: 5050758, Davčna št.: 94338558, TRR: 01261-6030264379
www.centerjanezalevca.si

Učenje, … iz šole v življenje
Center Janeza Levca Ljubljana
Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše

Priloga: podrobna navodila tekmovalnih postaj

TEKMOVALNE POSTAJE NA 13. DRŽAVNIH IGRAH MATP SOS 2022
1. ZBIJANJE ŽOGE S STOŽCA
PODROČJE:

Udarjanje z loparjem

AKTIVNOST:

zbijanje žog s stožcev

PRIPOMOČKI:

5 različnih žog, 5 stožcev, loparji (različni)

OPIS POSTAJE:

Tekmovalec s pripomočkom ali z roko zbije vse žoge s stožcev

NIVOJI:

1. nivo: nalogo opravi s telesnim vodenjem
2. nivo: nalogo opravi z verbalnim usmerjanjem
3. nivo: nalogo opravi samostojno

OCENJEVANJE:

čas v sekundah

PRIMERNO ZA:

mlajše in starejše

2. BRCANJE ŽOGE NA GOL
PODROČJE:

brcanje

AKTIVNOST:

brcanje žoge

PRIPOMOČKI:

žoga (nogometna ali gumijasta ali terapevtska), 3x gol, klopi za
omejitev prostora
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.
1. nivo: nalogo opravi s telesnim vodenjem
2. nivo: nalogo opravi z verbalnim usmerjanjem
3. nivo: nalogo opravi samostojno

OPIS POSTAJE:

NIVOJI:

OCENJEVANJE:

čas v sekundah

PRIMERNO ZA:

mlajše in starejše

Sedež: Karlovška c. 18, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 547 1160, E-mail: center.janezalevca@guest.arnes.si
Matična št.: 5050758, Davčna št.: 94338558, TRR: 01261-6030264379
www.centerjanezalevca.si

Učenje, … iz šole v življenje
Center Janeza Levca Ljubljana
Oddelki vzgoje in izobraževanja Jarše

3. PODIRANJE KEGLJEV
PODROČJE:

ročnost

AKTIVNOST:

podreti čim več kegljev

PRIPOMOČKI:

set kegljev, krogla, velika žoga

OPIS POSTAJE:

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

NIVOJI:

OCENJEVANJE:

1. nivo: nalogo opravi s telesnim vodenjem
2. nivo: nalogo opravi z verbalnim usmerjanjem
3. nivo: nalogo opravi samostojno
skupno število podrtih kegljev v 3 poskusih

PRIMERNO ZA:

mlajše in starejše

4. MET NA KOŠ
PODROČJE:

ročnost

AKTIVNOST:

metanje na koš

PRIPOMOČKI:

žoga, koš

OPIS POSTAJE:

Tekmovalec z določene razdalje vrže žogo na koš. Ima 5
poskusov. Razdaljo prilagajamo tekmovalcu.

NIVOJI:

OCENJEVANJE:

1. nivo: nalogo opravi s telesnim vodenjem
2. nivo: nalogo opravi z verbalnim usmerjanjem
3. nivo: nalogo opravi samostojno
število zadetih košev

PRIMERNO ZA:

mlajše in starejše
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5. VLEČENJE Z VRVJO / VOŽNJA OB VRVI
PODROČJE:

upravljanje z vozički

AKTIVNOST:

vlečenje vrvi, vožnja ob vrvi

PRIPOMOČKI:

voziček, cca. 5 m dolga vrv

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.

NIVOJI:

1. nivo: nalogo opravi s telesnim vodenjem
2. nivo: nalogo opravi z verbalnim usmerjanjem
3. nivo: nalogo opravi samostojno

OCENJEVANJE:

čas v sekundah

PRIMERNO ZA:

mlajše in starejše

6. MET VREČKE V CILJ
PODROČJE:

ročnost

AKTIVNOST:

zadeti cilj v treh poizkusih

PRIPOMOČKI:

3 barvne vrečke, 3x barvni obroči

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.

NIVOJI:

OCENJEVANJE:

1. nivo: nalogo opravi s telesnim vodenjem
2. nivo: nalogo opravi z verbalnim usmerjanjem
3. nivo: nalogo opravi samostojno
število vrečk, ki so v ustreznem obroču

PRIMERNO ZA:

mlajše in starejše
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DRUGO:
- Na prošnjo PeF naj imajo tekmovalci in spremljevalci za vstop v telovadnico čiste
športne copate.
- Kosilo bo organizirano v restavraciji na PeF.
- Ob prihodu se ekipa prijavi na INFO pultu, kjer ji bo dodeljen spremljevalec.
- Na PeF je samo eno dvigalo, zato bo dostop do telovadnice urejen tudi po zunanjih
površinah.
- Parkiranje je mogoče na parkirišču pri ekonomski fakulteti. Strošek parkiranja krije
vsak program sam (cca 0,60 EUR/h).
13. državne igre MATP SOS
Center Janeza Levca Ljubljana, 2022

PRIJAVNICA – ekipa
EKIPA:
Polni naslov:
Davčna številka:
Regija:
Število tekmovalcev:
Moški:
Ženske:
Število spremljevalcev:
Kontaktna oseba in telefon:

Prijava šteje kot naročilo za izstavljen račun, ki vam ga pošljemo po turnirju!

Žig:

Odgovorna oseba:
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PRIJAVNICA za tekmovalca
Ime in priimek:_____________________________________
Datum rojstva:______________________________________
Zdravstvene posebnosti:________________________________
Posebnosti v prehrani (diete, pasirana, …)___________________
Invalidski voziček: DA

NE

Naloge, ki jih bo opravljal/a: mlajši, starejši
NIVO 1: nalogo opravi s fizično pomočjo
NIVO 2: nalogo opravi z verbalno pomočjo
NIVO 3: nalogo opravi samostojno

št. vaje

ime postaje

starostna
kategorija

nivo nivo nivo
1
2
3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zbijanje žoge s stožca
Brcanje žoge na gol

Podiranje kegljev
Met na koš
Vlečenje z vrvjo ali vožnja ob vrvi
Met vrečke v cilj

mlajši, starejši
mlajši, starejši
mlajši, starejši
mlajši, starejši
mlajši, starejši
mlajši, starejši
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