
 



                                    

 

 

 
PROGRAM - PLAN DOGODKOV 

 

SVETOVNE IGRE ŠOLARJEV  
COVENTRY, ANGLIJA 2022 

11. – 16. avgust 2022 



 
OSNOVNE INFORMACIJE 

Svetovne športne igre otrok letos med 11. in 16. avgustom gosti angleško mesto Coventry. Na igre so 

prijavljene ekipe mest iz celega sveta. Predstavniki mestnih ekip sodelujejo v konkurenci deklet in 

dečkov v naslednjih disciplinah: atletika, košarka 3x3, plezanje, mali nogomet, plavanje, namizni tenis 

in tenis. Mestno ekipo sestavlja največ 18 športnikov in 5 spremljevalcev. 

Športna ekipa Občine Jesenice se na igre odpravlja prvič. Mesto bo zastopalo 17 športnikov, trije 

trenerji, vodja poti in predstavnik mesta, župan g. Blaž Račič. Jeseniški športniki bodo nastopili v 

naslednjih disciplinah: 

1. plavanje (2 plavalki) 

2. plezanje (3 plezalci + trener) 

3. košarka 3x3 (4 igralci + trener) 

4. mali nogomet (8 igralcev + trener)  

Pravico do nastopa imajo športniki, ki obiskujejo jeseniške osnovne šole, stari med 12 – 15 letom, 

letniki 2007, 2008, 2009 in 2010. Udeleženci morajo imeti minimalno starost 12 let, in najvišjo starost 

15 let. Morajo biti učenci, ki so mlajši od 16 (starostna meja v veljavi 31.12 v letu otroških iger), 

vendar starejši od 12 let (starostna meja velja 01.01 v letu otroških iger). 

 

Povezava na spletno mesto iger: 

https://www.coventryicg2022.org/ 

 

 

 

 

https://www.coventryicg2022.org/


 

POMEMBNE INFORMACIJE 

- POTOVANJE, na igre se odpravljamo z vlakom (Jesenice – Munchen – Frankfurt – Brusel – 

London – Coventry).  

o Odhod četrtek, 11.8.2022, zbor na železniški postaji Jesenice: 00:15, odhod 00:57, 

predviden prihod v Coventry ob 21:42.  

o Povratek na železniško postajo Jesenice sreda, 17.8.2022 ob 4:51 

- PREHRANA NA POTI, za nekaj hrane in pijače naj poskrbi vsak sam, dva obroka bosta skupna. 

- POTNI LIST - VIZA, slovenski državljani za vstop v Združeno kraljestvo potrebujejo potni list, 

vizuma ne potrebujejo (osebna izkaznica za vstop v Anglijo ne velja!) 

- ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE: vsak naj si uredi zdravstveno zavarovanje za tujino ZZZS-ujina. 

Športniki na tekmah bodo dodatno skupno zavarovani, uredimo.  

- ELEKTRIKA potreben bo adapter, Anglija ima 110 V. 

- TELEFONSKO GOSTOVANJE, Anglija je izven everskega področja. Cene za gostovanje preverite 

pri svojem operaterju. Primer Telekom: odhodni klic 0,15€/min, dohodni klic 0,00€, sms 

0,05€, prenos podatkov 1GB - 5€. 

- VALUTA, uradna valuta v Angliji je Funt, menjalni tečaj 1 EUR = 0,86 GBP. 

- AKREDITACIJA, vsak nastopajoči bo za čas iger prejel akreditacijo, za katero mora skrbeti in jo 

ob zahtevi prirediteljev pokazati odgovorni osebi. 

- NAMESTITEV ZA ŠPORTNIKE, TRENERJE IN VODJE DELEGACIJE, tekmovalci in trenerji so 

nameščeni v univerzitetnem središču Warwick, kjer imajo polni penzion. Namestitev v 

univerzitetnem središču bo v sobah po spolu. Za vodstvo delegacije je namestitev v hotelih. 

Hoteli še niso znani. 

- PREHRANA NA PRIZORIŠČU, prvi obrok bo večerja 11. avgusta, in zadnji obrok bo zajtrk 16. 

avgusta. 

- OPREMA ZA TEKME, vsi športniki na tekmovanjih nastopajo z opremo, ki jo uporabljajo na 

klubskih tekmovanjih z znakom jeseniškega kluba, po možnosti v rdeče – belo – črni 

kombinaciji. Za drese poskrbijo trenerji ekip. 

- CELOSTNA PODOBA EKIPE, celotna delegacija bo za igre dobila oblačila, ki se bodo nosila za 

čas iger (majice, jopica, hlače, kratke hlače, nahrbtnik). Za ostala oblačila udeleženci poskrbijo 

sami. 

- PODNEBJE, velik vpliv oceana in vodnih tokov. V Veliki Britaniji prevladuje oceansko 

podnebje, ki mu rečemo na tem območju tudi Atlantsko podnebje. Temperature so zmerno 

tople. Bolj ko gremo proti severu bolj je mrzlo. Tam so tudi padavine bolj pogoste. 

Temperature so ponoči okoli 12 stopinj čez dan do 23 stopinj, dež je sestavni del vsakdanjika.  

- NADZOR NAD ŠPORTNIKI, Športniki in spremstvo se med celotnim potovanjem vede 

primerno. Trenerji in vodja poti so odgovorni za nadzor športnikov v času odsotnosti od 



odhoda do povratka na Jesenice. Vsi športniki se morajo ravnati po navodilih svojih trenerjev 

in vodstva delegacije. 

- POVZROČITEV ŠKODE, vso namerno povzročeno škodo za čas iger krije vsak posameznik sam. 

 

 

DELEGACIJA OBČINE JESENICE 

Blaž Račič predstavnik občine, župan 

Aleš  Ošljak  vodja delegacije 

Tjaša Kosič trener plezanje 

Darjo Railić trener nogomet 

Primož Samar trener košarka, zavod za šport 

Maša Ahec plezanje 

Alex Andonov   plezanje 

Erazem Tomšič plezanje 

Jana Čušin  plavanje 

Tinkara Lipovec plavanje 

Mark Kesič  košarka 

Tian Pervič košarka 

Maksim Rakita  košarka 

Tibor Stanković  košarka 

Emin Balagić nogomet 

Lan Biščević   nogomet 

Benjamin  Jakupović  nogomet 

Mark Jovanov nogomet 

Alen  Kapić  nogomet 

Alan Lemeš nogomet 

Lian Redžić nogomet 

Tarik  Vukalić  nogomet 

 



 

TEKMOVANJA 

Otvoritvena slovesnost bo 12. avgusta, ob 18:00 uri na mestnem stadionu. Po koncu iger sladi še 

zaključna slovesnost. 

Na obeh dogodkih morajo ekipe nositi svojo uradno obleko in imeti svoje zastave, simbole, itd. 

 

1. plavanje  

Tekmovanje poteka v 50 metrskem olimpijskem bazenu. 

The Alan Higgs Centre, Allard Way, Coventry, CV3 1HW 

 



    

 

 



2. plezanje  

Tekmovanja so posamična in bodo potekala v naslednjih disciplinah: 

- plezanje in balvansko plezanje, 

- hitrostno plezanje.  

University of Warwick, Sports and Wellness Hub, Cryfield Village, Coventry, CV4 7EU

 

 

 

3. košarka 3x3  

Na tekmovanju sodeluje 16 moških in 16 ženskih ekip. Tekmovanje trojk poteka po FIBA pravilih igre 

3x3. 

       Broadgate House, Broadgate, Coventry, CV1 1FS 

 

 

 

 

 

 

 



4. mali nogomet  

Ločeno tekmovanje v nogometu za dekleta in fante. Ekipo sestavlja 8 igralcev (6 + 2 menjavi): 

tekmovanje poteka po FIFA pravilih. 

     University of Warwick, Cryfield Sports Pavilion, Cryfield Village, Coventry, CV4 7AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POMEMBNO – NE POZABI 
- veljaven potni list (osebna izkaznica ne velja)  

- Skupna občinska športna oprema, majice, kratke hlače (vse z oznakami Jesenic)  

- Komplet opremo za tekmovanje (npr. športni copati, plavalna oprema za plavalce, …)  

- Vsak šport svojo enotno klubsko tekmovalno opremo za več tekem/nastopov  

- od obutve: čevlje, superge za telovadnico, natikače  

- Za svečano otvoritev in zaključno slovesnost, za čas tekmovanj je za vse obvezna uporaba 

službene opreme, ki ste jo prejeli (trenirka oziroma kratke hlače, majica, …)  

- Prosimo, da si vsak naredi kopijo potnega lista in jo shrani kot sliko na mail oziroma mobilni 

telefon  

- Denar za zraven FUNTI.  

- Uredi zdravstveno zavarovanje, zavarovanja za tekmovanja so urejena. 

 

 V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj lahko kontaktirate:  

- Aleš Ošljak, prof. švz., 031 319 883, Vodja delegacije 

- Primož Samar, prof. švz., 041 682 871, Zavod za šport Jesenice, mail: zsj.marketing@siol.net 

 

 

Lepo pozdravljeni! 

 

 

Primož Samar, prof.švz. 

 

 

 

 


