Številka: 671-223/2010 - 42
Datum: 20. 4. 2011
Osnovnim šolam Ljubljane
Zadeva: RAZPIS PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE
V IGRI MED DVEMA OGNJEMA ZA NAJMLAJŠE UČENKE IN UČENCE
Tekmovanje bo potekalo v dvoranah ali na zunanjih igriščih osnovnih šol Ljubljane.
Prve tekme se bodo pričele po zaključku prijav.
NAVODILA
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
ZA ŠOLOOBVEZNE OTROKE, ŠOLSKO LETO 2010-2011«.
Glede na število prijavljenih ekip, se bo določil sistem tekmovanja.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od četrtka 21. 4. 11(od 15.00) do ponedeljka 9. 5. 11(do
24.00).
Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav.
Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si , 08 200 39 07

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa
Marko Kolenc
Načelnik oddelka

MED DVEMA OGNJEMA
1. IZVAJALEC
Ljubljanske osnovne šole.
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje bo aprila in maja 2011. Igra se na osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
- Tekmujejo mlajši učenci in učenke letnik 2001 in mlajši,
- tekmuje se po določilih tega razpisa in naslednjih pravilih:
- igra se na igrišču 18 x 9 metrov (odbojkarsko igrišče),
- igra 12 igralcev (6 dečkov in 6 deklic), od teh je eden podajalec (rezerva),
- igra se z žogo za odbojko,
- igralec je izločen iz igre (zadet), če ga nasprotnik zadene z žogo ali je naredil
prestop stranske linije medtem, ko ima žogo nasprotna ekipa,
- zadetek ni veljaven, če se je žoga pred tem odbila od tal,
- igralec ni zadet, če soigralec po zadetku ujame žogo,
- ekipa izgubi žogo, v kolikor igralec, ki meče žogo, stopi v nasprotno polje (naredi prestop),
- prostor okoli igrišča (meja je podaljšana srednja črta) pripada nasprotni ekipi,
- podajanje in zadevanje je prepovedano izza stranskih linij in podaljška stranskih linij,
- podajanje in zadevanje s strani se kaznuje z odvzemom žoge,
- rezerva mora v igralno polje takoj, ko je izločen prvi igralec,
- igralni čas je 2 x 5 minut, igra je zaključena prej v primeru, če so v eni ekipi izločeni
vsi igralci. V primeru, da ostane v obeh ekipah v polju enako število igralcev, se igra
nadaljuje do prvega izločenega igralca. Igra se na dve dobljeni igri,
- tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav.
5. PRIZNANJA
Vse ekipe prejmejo priznanje (zastavico ali diplomo) za sodelovanje.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Domača ekipa zagotovi igrišče in vse ostalo za normalen potek tekmovanja.

