Številka: 6713-2/2017-7
Datum: 13.02.2017
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v rokometu za mlajše učence
Tekmovanje bo potekalo v dvoranah Zavoda šport Ljubljana in osnovnih šol Ljubljane.
Prve tekme se bodo pričele po zaključku prijav.
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 14.02. (od 15.00) do 24.02.2017 (do 24.00).
Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav. Po objavi urnikov nadaljnje informacije
posredujete izvajalcu:
Moški akademski rokometni klub Olimpija
Celovška 25, Ljubljana
Jure Kavšek
tel: 031 307 387, 01 231 22 62
e-pošta: info@mark-olimpija.com

ROKOMET
1. IZVAJALEC
Moški akademski rokometni klub Olimpija, Celovška 25, Ljubljana
tel: 01 231 22 62
e-pošta: info@mark-olimpija.com
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje za starejše učenke in učence bo novembra in decembra 2016, za mlajše učenke
in učence pa aprila in maja 2017 v dvoranah Zavoda šport Ljubljana enota Tivoli in šolskih
dvoranah. Sistem in urnik bomo določili po končanih prijavah.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
- Kategorije: - starejši učenci in učenke letnik 2002 in mlajši,
- mlajši učenci in učenke letnik 2004 in mlajši,
- igra se po pravilih RZS in določilih tega razpisa,
- tekmovanje bo potekalo po ligaškem sistemu,
- igralni čas je 2 x 12 minut s 5 minutami odmora (izključitev traja 1 minuto),
- starejši učenci igrajo z žogo obsega 54 cm, učenke z žogo obsega 52 cm. Mlajši učenci in
učenke igrajo z žogo obsega od 50 – 52 cm.
5. PRIZNANJA
Prve tri ekipe v prvi ligi prejmejo pokale. Prva ekipa v nižji ligi prejme pokal, drugo in tretje
uvrščena ekipa pa zastavico ali plaketo.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Na državno tekmovanje se uvrstita prvi dve ekipi SDI in SDE.

