
 

 

RAZPIS 

 

21. VAŠKA OLIMPIJADA OBČINE GORIŠNICA 

 

 
Športna zveza občine Gorišnica prireja 21. vaško olimpijado, ki bo 

 

v soboto, 13. julija 2019 

s pričetkom ob 8.30 uri 

v Športnem parku Gorišnica 

 

TEKMOVANJA 

 
Tekmovanja so sestavljena iz individualnih in kolektivnih športnih panog. Posamezen 

tekmovalec lahko nastopa v več panogah, če to dovoljuje razpored tekmovanj. Ta se bodo 

odvijala hkrati na več igriščih in zaradi časovne razporeditve ne moremo čakati igralcev. 

 

Nastopa se v naslednjih panogah (zraven so pravila): 

 

 Nogomet  

 Košarka  

 Odbojka za ženske 

 Speed  badminton za ženske 

 Met kamna moški in ženske 

 Šah 

 Namizni tenis moški in ženske 

 Vleka vrvi 

 Med dvema ognjema  

 Sonožni petero skok z ročkami 

 Rusko kegljanje  

 Ribiško tekmovanje 

 Najhitrejši občan 

 Najmočnejši občan 

 Streljanje z zračno puško 

 Streljanje z fračo 

 Skok v daljino 

 Streljanje na gol 

 

 

 

 

 



 

PRAVILA 

 

 
NOGOMET  

 Tekmovalci so razdeljeni v dve starostni skupini in sicer: 

a) skupina od 12 do 16 let  

b) skupina nad 16 let 

 Igralni čas je 2x8 minut 

 Izključitev traja 1 minuto oziroma do prejetega gola 

 Kazenski streli se izvajajo iz nasprotnikovega kazenskega prostora 

 Trije koti so kazenski strel. 

 Po doseženem golu, se mora ekipa, ki je dosegla gol, takoj vrniti na svojo polovico 

 

 

KOŠARKA 

 Veljajo pravila street balla 

 Igra se do 21 točk 

 Ob prevzemu  žoge nasprotniku mora žoga izven rakete, če ne gre in doseže ekipa koš 

se šteje nasprotniku 

 Trojka šteje dva 

 

 

ODBOJKA ŽENSKE 

 Igra se na dve dobljeni igri do 15, vsaka žoga šteje 

 Število igralk je 4, lahko pa ekipa nastopa tudi, če ima manjše število igralk 

 

 

SPEED BADMINTON ŽENSKE 

 Igra se do 15 na dve dobljeni igri,vsaka šteje 

 Cilj igre je doseči kvadrat nasprotnega igralca z žogico 

 Če žogica pade izven polja,nasprotnik dobi točko 

 Igralec lahko med igro stoji kjerkoli izven kvadrata ali v njem 

 Po končanem nizu igralca zamenjata strani 

 

 

MET KAMNA MOŠKI IN ŽENSKE 

 Tekmovalec/ka mora biti starejši/a od 15 let 

 Kvalifikacijski met, ki mora biti daljši od 5 metrov 

 Tri serije (kvalifikacije + dve finalni seriji) 

 Najdaljši met se šteje za uvrstitev. 

 

 

ŠAH 

 Igra se na treh deskah 

 Ekipa je lahko mešana. 

 

 



 

NAMIZNI TENIS MOŠKI IN ŽENSKE 

 Tekmuje se posamezno v dveh kategorijah: moški in ženski 

 Igra se na dva dobljena niza 

 Sistem je odvisen od števila prijavljenih 

 

 

VLEKA VRVI 

 Vleče 8 tekmovalcev 

 Športna obutev 

 Vleče se na asfaltu 

 Do dveh zmag. 

 

 

RIBIŠKO TEKMOVANJE 

 Ekipo sestavljajo štirje tekmovalci, lahko je mešana 

 Pravila dorečejo ribiči ob začetku tekmovanja. 

 

 

RUSKO KEGLJANJE MOŠKI IN ŽENSKE 

 Ekipo sestavlja 5 tekmovalcev 

 Vsak tekmovalec ima 5 metov na polno in pet metov na čiščenje 

 Za skupni rezultat šteje skupno število podrtih kegljev. 

 

 

TEK NA 60m  MOŠKI IN ŽENSKE 

 Razdalja je 60m 

 Tek se odvija na atletski stezi 

 Tekači tekajo v športni opremi 

 

 

NAJMOČNEJŠI OBČAN 

 Vsak Vaški odbor ima enega (1) tekmovalca 

 Tekmovalec mora biti starejši od 18. let 

 Tekmuje se v treh disciplinah in sicer: 

a) Prenos 25 kg bremena 

b) Drža dveh medicink z iztegnjenimi rokami 

c) Drža na drogu 

 Discipline so ali časovno ali dolžinsko omejene 

 

 

MED DVEMA  OGNJEMA 

 Ekipo sestavlja do 5 tekmovalcev v dveh kategorijah in sicer: 

a)  1. kategorija tekmovalci starih od 6 do 9 let (letniki 2014-20011) 

b)  2. kategorija tekmovalci stari od 10 do 12 let (2010-2008) 

 Ena rezerva in do štiri tekmovalcev v polju imajo vsi po en strel (en zadetek) 

 V primeru manjšega števila tekmovalcev,le-ti nimajo dodatnih življenj 

 Ko so igralci v polju zadeti jih zamenja rezerva 

 Igra se konča, ko so zadeti vsi tekmovalci 



 

 Igra se z odbojkarsko žogo na igrišču velikosti 16x7 m  

 V igri je dovoljen samo komolčni met (»babjek« je prepovedan – odvzem žoge) 

 Ni dovoljeno, da igralec po prejemu žoge le-to preda sotekmovalcu (odvzem žoge). 

 Zmagovalna ekipa prejme za skupni seštevek točkovanja vasi 3 točke, drugo uvrščena 

2 točki in tretje uvrščena 1 točko. 

 

SONOŽNI PETEROSKOK Z ROČKAMI DEČKI IN DEKLICE 

 Tekmovalci so lahko stari med 6 in 9 leti (letnik 2014-20011) 

 Tekmovalci so razdeljeni v starostne skupini in sicer: 

a) 1. kategorija tekmovalci stari od 6 do 7 let (letniki 2014-2013) 

b)   2. kategorija tekmovalci stari od 8 do 9 let (letniki 2012-2011) 

 Tekmovalec naredi pet zaporednih sonožnih poskokov z lahkimi ročkami v rokah 

 Izmeri se skupna dolžina skokov 

 Zmagovalec prejme za skupni seštevek točkovanja vasi 3 točke, drugo uvrščeni 2 točki 

in tretje uvrščeni 1 točko. 

 

 

SKOK Z VREČAMI DEČKI IN DEKLICE 

 Tekmovalci so stari od 10 do 12 let (letniki rojeni od 2010 do 2008) 

 Ločeno tekmujejo dečki in deklice 

 

 

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO 

 Strelja se v prirejeno tarčo z zračno puško in sicer v dveh kategorijah: 

a) Moški  

b) Ženske 

 Tekmovalci/ke morajo biti stari nad 15 let 

 Vsak tekmovalec ima 3 poskusne strele in 5 strelov za rezultat 

 Strelja se z razdalje 10 metrov 

 

 

STRELJANJE Z FRAČO 

 Strelja se z ribiško fračo v napihljive bazene in sicer v dveh kategorijah: 

a)    Moški  

b)    Ženske 

 Tekmovalci/ke morajo biti stari nad 15 let 

 Razdalja do prvega bazena znaša cca 15m 

 5 bazenov je  razvrščenih eden za drugim, s tem da je najmanjši zadnji v vrsti 

 Zadetek v prvi bazen šteje 1 točko; v drugi bazen šteje 2 točki; v tretji bazen 3 točke; v 

četrti bazen 4 točke; v peti bazen 5 točkovanja 

 Za zadetek se šteje žogica ki ostane v bazenu 

 Če v bazen pade žogica, ki se je predhodno odbila od podlage, zadetek ne velja 

 Vsak tekmovalec/ka ima 3 poskusne strele in 5 strelov za rezultat 

 

 

SKOK V DALJINO 

 Tekmuje se posamezno v dveh kategorijah: moški in ženski 

 Vsak Vaški odbor ima lahko največ 3 tekmovalce/ke 

 Tekmovalec/ka mora biti starejši/a od 18. let 



 

 Vsak tekmovalec/ka ima 1 poskusni skok in 2 skoka za rezultat 

 Najdaljši skok šteje za rezultat 

 

 

STRELJANJE NA GOL 

 Tekmovalci so stari od 12 do 15 let (letniki rojeni od 2008 do 2005) 

 Ločeno tekmujejo dečki in deklice 

 Vsak tekmovalec/ka ima 3 poskusne strele in 5 strelov za rezultat 

 

 

SPLOŠNA PRAVILA 

 

Splošna pravila ostanejo enaka, kot so bila do sedaj:  

 

 V primeru, ko ima en VO v posamezni panogi več ekip oz. tekmovalcev in ti dosežejo 

mesta, ki prinašajo točke, se sedaj dodelijo točke le najboljše uvrščeni ekipi iz tega 

VO (enako kot do sedaj), naslednje najvišje možno število točk pa se podeli ekipi iz 

drugega VO, ki je uvrščena najvišje. V praksi to pomeni naslednje: če npr. en VO v 

neki panogi zastopajo 4 ekipe in se uvrstijo od 1 do 4 mesta, prejme ta VO točke za 

prvo uvrščeno ekipo, naslednja najbolje uvrščena ekipa iz drugega VO prejme točke, 

za drugo mesto kljub temu da je zasedla 5 mesto, itd.. V uvrstitve za točkovanje se 

torej štejejo le najbolje uvrščene ekipe iz posameznega VO. Razglasitve zmagovalcev 

po panogah pa ostane po uvrstitvah. To pomeni, da se v omenjenem primeru razglasijo 

in nagradijo z medaljami ekipe po doseženih uvrstitvah (v omenjenem primeru se na 

zmagovalne stopničke povzpnejo in nagradijo z medaljami vse tri ekipe iz istega VO). 

 

 V točkovanje za uvrstitev vasi štejejo le tiste discipline v katerih so udeleženi vsaj trije 

vaški odbori. Tekmovanje pa se organizira ne glede na to, razglasijo se zmagovalci, le 

za uvrstitev vasi se rezultati ne štejejo. 

 

 Točkovanje:     

         

 Točke za posamezno uvrstitev glede na število vaških odborov 

Mesto 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 5 8 10 11 12 13 14 15 16 

2. 1 4 6 7 8 9 10 11 12 

3.  1 3 4 5 6 7 8 9 

4.   1 2 3 4 5 6 7 

5.    1 2 3 4 5 6 

6.     1 2 3 4 5 

7.      1 2 3 4 

8.       1 2 3 

9.        1 2 

10.         1 

 

 



 

 Nastopajo lahko le tekmovalci s stalnim bivališčem v vasi za katero nastopajo. 

Morebitne kršitve prijavite takoj, ko opazite nepravilnosti, pritožbe po končanju 

tekmovanje se ne morejo upoštevati. 

 

Prosimo za pošteno nastopanje, tako v igri  kot glede pravice nastopanja. 

Najboljše rezultate posameznih vasi se po sprejetem točkovanju šteje v razvrstitev vaških 

odborov, na podlagi tega pa lahko dobimo skupnega zmagovalca »21. VAŠKE OLIMPIJADE   

2019« 

Uvrstitve posameznikov in ekip se točkujejo. Skupni zmagovalec je vaški odbor, ki ima v 

seštevku največje število točk. Če je seštevek enak pri več vaških odborih, se šteje večje 

število zmag. 

 

Tekmovanja organizira in vodi Športna zveza občine Gorišnica. 

 

 Vsak vaški odbor lahko prijavi neomejeno število tekmovalcev, s tem, da vodite račune o 

tem, da tekmovanja potekajo po urniku in tekmovalci naj ne nastopajo v več disciplinah, 

ker se jih ne more čakati. 

 Vaške odbore prosimo, da iz razloga lažje organizacije olimpijade in nabave potrebnih 

sredstev (majice, malice…) izpolnijo priloženo prijavo in jo najkasneje do 21.6.2019 

pošljejo na naslov Športne zveze.  

 Poimenske prijave ekip je potrebno predati ob prijavi, torej 21.6.2019, ko bo sestanek 

predsednika ŠZ s predstavniki Vaških odborov. Za sestanek boste predsedniki VO prejeli 

vabilo, v kolikor se ga sami ne boste mogli udeležiti, pošljite na sestanek nekoga, ki bo 

zastopal Vaš Vaški odbor. 

 Prijava mora vsebovati imenski seznam prijavljenih, z imenom in priimkom ter naslovom 

stalnega bivališča, panogo v kateri bo prijavljeni sodeloval in ŠTEVILKO MAJICE! 

(zaradi lažje organizacije)!! 

 Za posamezni vaški odbor lahko tekmujejo le tekmovalci s stalnim bivališčem v vasi 

za katero nastopajo. 

 Vaški odbori prispevajo za vsakega prijavljenega tekmovalca pristojbino, s čimer se 

pokrijejo stroški prireditve (majice, malica). Ob prevzemu majic, ki bo predvidoma 

8.7.2019 je potrebno priložiti sklep vaškega odbora. 

 Vsak nastopajoči dobi za to pristojbino spominsko majico 21. VAŠKE OLIMPIJADE 

GORIŠNICA 2019  in bon za malico. 

 

 

 

VAŽNO JE SODELOVATI, ZATO ŽELIMO, DA SE PRIJAVIJO VSI VAŠKI 

ODBORI, PA ČEPRAV LE Z ENO SAMO EKIPO. NAŠ NAMEN JE MNOŽIČNOST, 

VRHUNSKI ŠPORT BOMO PREPUSTILI DRUŠTVOM! 

 

 

VSAK TEKMOVALEC TEKMUJE NA LASTNO OGVORNOST! 

 

 

 

 

Gorišnica, 9.5.2019 

Športna zveza občine Gorišnica 


