Številka: 671-308/2015-37
Datum: 11. 5. 2016
Srednjim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v odbojki na pesku za š. l. 2016/17
Tekmovanje bo potekalo 25. maja za dijakinje in 26. maja za dijake (rezervni termin je 27. maj) na
igriščih ŠP LUDUS ČRNUČE, Cesta 24. junija 15 (poleg tovarne ELMA). Tako za dijakinje, kot tudi
za dijake je zbor ob 8.00, pričetek tekem je ob 9.00.
Tekmovanje je razpisano v knjižici »šolska športna tekmovanja za mladino, šolsko leto 2015/16« ter
»Informator 1, 2015/2016«. 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 11. 5. (od 15.00) do 20. 5. 2016 (do 24.00).
Urnik tekmovanja bo narejen na dan tekmovanja. Tekmovalo se bo po sistemu na izpadanje z
možnostjo popravnih dvobojev. Po zaključku prijav nadaljnje informacije posredujete izvajalcu:
ŠD Fitt Črnuče, Cesta 24. junija 62, 1000 Ljubljana
tel: 031 740 389
e-pošta: marjan.kumer@t-2.net

ODBOJKA NA PESKU
1. IZVAJALEC
ŠD FITT Črnuče, Cesta 24. junija 62, Ljubljana
tel.:031 612 770
e-pošta: gregor.kumer@siol.net
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje za šolsko leto 2015/16 pa bo maja 2015. Tekmovanje za šolsko leto 2016/17 bo
izvedeno maja 2016. Tekmovanje bo na igriščih ŠP LUDUS ČRNUČE, Cesta 24. junija 15 (poleg
tovarne ELMA).

3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje.
Za šolsko leto 2015/16 so igrali letnik 1997 in mlajši.
Za šolsko leto 2016/17 lahko igrajo letnik 1998 in mlajši.
Igra se po pravilih OZS in določilih tega razpisa.
Tekmovanje bo potekalo po turnirskem sistemu.
Igra se na dva dobljena niza do 15. točke (na dve točki razlike).
5. PRIZNANJA
Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po končanem tekmovanju.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Izvajalec zagotovi objekt in vse ostalo za normalen potek tekmovanja.
Prijavite se z geslom na spletu Timing Ljubljana.

