Številka: 6713-2/2017-30
Datum: 15.5.2017
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva za mlajše učenke in učence osnovnih šol Ljubljane v kriketu –
pomladanski del
Tekmovanje bo potekalo 9.6.2017, od 13.00 do 18.00 ure na zunanjem igrišču pri OŠ Polje.
Urnik tekmovanja bo narejen po zaključku prijav.
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne
otroke, šolsko leto 2016-2017«.
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 15.5. (od 15.00) do 6.6.2017 (do 24.00).
Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav. Po objavi urnikov nadaljnje informacije
posredujete izvajalcu:
Kriket klub Ljubljana
Pot k igrišču 2, 1000 Ljubljana
gsm: 041 748 444
e-pošta: mark_oman@hotmail.com, sabina.sitar@guest.arnes.si

KRIKET
1. IZVAJALEC
Kriket klub Ljubljana, Pot k igrišču 2, 1000 Ljubljana
gsm: 041 748 444
e-pošta: mark_oman@hotmail.com, sabina.sitar@guest.arnes.si
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA
Tekmovanje bo potekalo novembra 2016, v športni dvorani Kašelj v Ljubljani. Točen
datum bomo javili z dodatnim razpisom. Junija 2017, bo organiziran turnir na prostem.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih sol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
- Kategorija: učenci in učenke letnik 2004 in mlajši,
- igra se po pravilih Kriket Zveze Slovenije,
- velikost igrišča je 50m x 50m,
- ekipo sestavlja 11 igralcev v polju (vseh skupaj pa je lahko v ekipi 13 tekmovalcev, ki se
lahko poljubno menjavajo),
- igralni čas posamezne tekme bo določen s številom “overjev” (1 “over” je 6 metov in število
igranih “overjev” bo od 10 do 15, odvisno od števila ekip) ali pa z izločitvijo 10 igralcev
nasprotne ekipe.
5. PRIZNANJA
Igralke in igralci prvih treh uvrščenih ekip prejmejo medalje, prve tri ekipe pa pokale.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Finale turnirja bo določen 9. junija glede na razplet tekem. Vsaki sodelujoči šoli se podeli
celotna kriket oprema.
7. DODATNA NAVODILA
V primeru premalo prijavljenih, se tekmovanje ne organizira.
V primeru neustreznih vremenskih pogojev bo tekmovanje prestavljeno ali odpovedano.
Podatek bo objavljen na spletni strani izvajalca.
8. OPOMBA
Vse šole, ki se bodo prijavile na turnir v kriketu, bodo dobile strokovno pomoč pri učenju in
razlagi pravil od trenerjev in vaditeljev kriketa z licenco. Prav tako bo vsaka šola dobila
podrobna pravila v pisni obliki.

