
ŠPORTNO SREČANJE JESENIŠKIH SREDNJEŠOLCEV

DAN EVROPE – PRAVILA TEKMOVANJA

6. Srečanje jeseniških srednješolk in srednješolcev – petek, 10. 5. 2019

Ob dnevu Evrope vas vljudno vabimo na športno srečanje dijakinj in dijakov, ki se bodo v 
Športnem parku Podmežakla pomerili v športnih igrah.

Gimnazija Jesenice in Srednja šola Jesenice sestavita 5 šolskih ekip. Mešani ekipi dijakinj in 
dijakov  tekmuje v štafetni igri in odbojki, dijakinje še v kegljanju, dijaki pa v nogometu in 
košarki.

PROGRAM:

10:00 Prihod dijakov in dijakinj v športni park 
10:30 Pozdrav udeležencem 
10:40 Štafetno tekmovanje mešanih ekip
11:00 Športna tekmovanja v odbojki, nogometu, košarki in kegljanju
12:00 Pregled rezultatov  in razglasitev skupnega zmagovalca 
12:15 Konec prireditve

TEKMOVALNA PRAVILA:

ŠTAFETNE IGRE 
• DIJAKINJE, DIJAKI

• Prireditveni prostor pred recepcijo(v primeru slabega vremena ŠDP)

• Ekipo sestavlja 5 dijakinj in 5 dijakov, lahko tudi športniki, ki bodo nastopili v drugih 
disciplinah

ODBOJKA
• DIJAKINJE, DIJAKI (vsaj 6 igralk in igralcev)

• Igrišče: zunanje odbojkarsko igrišče (v primeru slabega vremena ŠDP)

• Ogrevanje 10 minut

• Igra se na 3 dobljene sete (dijakinje, dijaki, dijakinje, dijaki,  odločilni 5. set mešano 3 
dijakinje in 3 dijaki) do 25



NOGOMET
• DIJAKI

• Igrišče: UMETNA TRAVA 

• Ogrevanje 10 minut

• 2x25minut igre; polčas 5minut

• V primeru neodločenega rezultata se igra podaljšek do doseženega zadetka

• 6 igralcev v polju + vratar + 4 rezervni igralci (lahko tudi več)

KOŠARKA
• DIJAKI

• Igrišče: ZUNANJE KOŠARKARSKO IGRIŠČE (v primeru slabega vremena ŠDP)

• Ogrevanje 10 min

• 4x10minut igre (igralni čas se ustavlja samo zadnji 2 minuti četrtine)

• V primeru neodločenega rezultata se igra podaljšek 3minute

• 5 igralcev + 3 rezerve (lahko tudi več)

KEGLJANJE
• DIJAKINJE 

• Igrišče: KEGLJIŠČE PODMEŽAKLA

• Ogrevanje 10 - 20 lučajev

• 4 dijakinje (2+2), rezerva

• Dijakinje v parih na vsaki stezi vržejo 30 lučajev na polno, skupaj 120 lučajev

• Zmaga šola, katera podere več kegljev

• V primeru neodločenega rezultata se meče še 8 lučajev

Vodja prireditve:
Primož SAMAR, prof. šp. vzg.
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