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RAZPIS 22. ŠPORTNIH IGER OBČINE LENDAVA ZA LETO 2019/2020 

 

Razpisujemo Športne igre Občine Lendava, katerih namen je spodbuditi rekreativni šport in razvoj 
množičnega športa, pozitiven odnos do gibanja ter skrb za zdrav  življenjski slog, z željo, da spodbudimo 
vse nekdaj aktivne športnike, da se športno udejstvujejo in družijo z vrstniki.  
 
 
Tekmovanje se bo odvijalo v naslednjih športnih panogah : 
 

 mali nogomet – moški  

 košarka – moški 

 streljanje z zračno puško – moški /ženske  

 bowling -  moški/ženske 

 namizni tenis - moški 

 pikado –moški / ženske 

 ribolov - mešano 

 tenis - moški 

 kolesarjenje – mešano  (trije izleti) 

 pohodništvo – mešano (trije pohodi) 

 balinanje – mešano 
 
Način in pravila tekmovanja so bila določena na seji organizacijskega odbora za izvedbo športnih iger 
občine Lendava . 
 
Sestava moštev : 
-     moštvo ne sme biti sestavljeno iz igralcev, ki so v določeni panogi aktivni igralci ali registrirani 
      igralci  tretje državne lige  in vseh višjih lig. 

- en tekmovalec lahko tekmuje v isti panogi le za eno moštvo, 

- moštva se lahko oblikujejo na več načinov : glede na zaposlitev  (moštva ki predstavljajo podjetje, 
zavod, sindikat, združenje, itd) in glede na skupni interes (skupina občanov – starejši od 18 let). 

- za osvojena prva tri mesta v posamezni panogi bodo moštva ali posamezniki prejeli pokale in medalje. 

- za organizacijo tekmovanja in sodnike bo poskrbljeno. 

- za sodelovanje v posamezni panogi mora moštvo poravnati prijavnino v znesku : 
      -  12 EUR  za vse panoge po ekipi / razen namiznega tenisa ,bowlinga in tenisa  

-   10 EUR  po ekipi za panogo namizni tenis 
-   15 EUR po ekipi za panogo Bowling 
-   20 EUR  po ekipi za panogo tenis      

– prijavnino plačate po izstavljenem računu. 
 
Prijave za sodelovanje lahko pošljete najkasneje do 29.11. 2019 na elektronsko pošto  ŠZL ali na naslov : 
 
 
Športna zveza Lendava 
Ulica Lajcsija Pandurja 1                                                        GSM 040-298-112 ( V. Horvatič) 
9220 Lendava                                                                                                    
 
Vse vodje panog prosimo, da prijave pošljejo le za tiste panoge, v katerih boste resnično sodelovali. 
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Moštvo, ki se prijavi in ne nastopi, mora plačati stroške tekmovanja (sodniški stroški, dvorana, itd.), v 
nasprotnem primeru njihovo prijavo v naslednjem letu ne bomo upoštevali ! 
    
                                                                                           

Pravila igranja : 
 
Mali nogomet 
Sestava moštva :     Moštvo je sestavljeno  iz  4 igralcev  +  vratar.  
Način tekmovanja : Tekmovalo se bo v skupinah (odvisno od št. prijav).  
                                Najboljša  moštva iz vsake skupine se uvrstijo v finalno skupino. 
Čas tekmovanja :     Predvidoma v mesecu  maju in juniju 2020. 
Kraj tekmovanja :    Igrišče Dvojezične osnovne šole 1 Lendava 
 
Košarka - moški 
Sestava moštva :     Moštvo je sestavljeno iz  10 igralcev (najmanj 5).  
Način tekmovanja : Tekmovalo se bo po sistemu  (vsak z vsakim). 
Čas igranja :             4 x  8 min čiste igre 
Čas tekmovanja :     Predvidoma v mesecu aprilu 2020. 
Kraj tekmovanja :     Dvojezična srednja šola Lendava 
 
Streljanje z zračno puško moški - ženske 
Sestava moštva :     Moštvo šteje 3 člane (ice) 
Način tekmovanja : Turnirski sistem.           Moški -  30 nabojev, Ženske - 20 nabojev 
Čas tekmovanja :    od  decembra 2019  do februarja 2020    
Kraj tekmovanja :    Strelišče kluba SK Varstroj – ob nogometnem igrišču NK Nafta 1903  
 
Bowling 
Sestava moštva :        moštvo je sestavljeno iz  4  tekmovalcev ali tekmovalk (posebej     
                                    moški in ženske)  
Način tekmovanja :     zmaga moštvo, ki ima več podrtih kegljev v 2 krogih  
Čas tekmovanja :        marec 2020 
Kraj tekmovanja          Maximus – M. Sobota 
 
Namizni tenis 
Sestava moštva :     2 tekmovalca + 1 rezerva 
Način tekmovanja :  na 3 dobljene sete. Vsak z vsakim 
Čas tekmovanja :     februar 2020 
Kraj tekmovanja :    Telovadnica Dvojezične srednje šole Lendava 
 
Pikado 
Sestava moštva :       posebej moška in ženska ekipa  sestavljena iz 5 tekmovalcev(alk) 
Način tekmovanja :    električni pikado - (5x 3 metov) 
Čas tekmovanja :       marec   2020 
Kraj tekmovanja :       Bife Dolina 

 
Ribolov 
Sestava moštva :         moštvo je sestavljeno iz 3 tekmovalcev (lahko mešano moštvo) 
Način tekmovanja :      -  lov z eno palico in plovcem (1 trnek)  
                                     -  obvezna uporaba tekstilnih mrež za shranjevanje rib 
Čas tekmovanja :        maj  2020 
Kraj tekmovanja :       Petišovska  gramoznica 
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Tenis 
Sestava moštva :         moštvo je sestavljeno iz 2 tekmovalcev + 1 rezerva 
Način tekmovanja :      igra se v skupinah- tekma na 2 dobljena seta 
Čas tekmovanja :        april – maj 2020 
Kraj tekmovanja :        igrišče  Tenis kluba Winer Hotiza 
 
Kolesarjenje 
Sestava moštva :         moštvo je sestavljeno iz čim večjega števila kolesarjev 
Način tekmovanja :      zmaga moštvo ki ima v treh izletih največ posameznikov 
Čas tekmovanja :         maj- junij 2020 
Kraj tekmovanja :         3 različni termini in trase kolesarjenja 
 
Pohodništvo 
Sestava moštva :         moštvo je sestavljeno iz čim večjega števila pohodnikov 
Način tekmovanja :     zmaga moštvo, ki ima v treh pohod največ posameznikov 
Čas tekmovanja :        januar 2020 – marec 2020 
Kraj tekmovanja :        - 1 pohod – Lendava / Stolp/Čentiba/Lendava  
                                    - 2 pohod – Lendava / Stolp/Dolga vas/Lendava 
                                    - 3 pohod -  Lendava / Copekov mlin/Lendava 
 
Balinanje 
Sestava moštva:           4 tekmovalci – tekmovalke – lahko mešano 
Način tekmovanja :       ekipno tekmovanje 
Čas tekmovanja :          maj  2020                                                                                                                                           
Kraj tekmovanja:           dom starejših – Ulica H. Mohorja                          
 
 
 
                                                                                                                    Vodja ŠI V. Horvatič 
                                                                                                                    Velimir Horvatič 


