
 
                         ŠPORTNI ZAVOD Nova Gorica 

                         Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, tel: 05/330-20-20, fax: 05/330-20-25, e-pošta: info@sz-ng.si 

Športni objekti – tel. številke 

 Telovadnica na Erjavčevi ul. 330 20 32, Športna dvorana Balon 330 20 33, Bazen 330 20 34 

 

Datum:  3.9.2018  / 6.9.2018. / 10.9.2018 

 

Zadeva :  REZULTATI  PODROČNEGA TEKMOVANJA SREDNJIH ŠOL  

V ODBOJKI NA MIVKI  2018/19 ZA DIJAKE LETNIKA 2000 in ml. 

 

Izvajalec:     Športni zavod Nova Gorica. 

 

Prijavljene ekipe:   4 ekipe dijakov  - Gimnazija Nova Gorica,  ŠC strojna in prometna šola, ŠC Biotehniška šola in 

Gimnazija Tolmin 

V primeru nenajavljenega in neupravičenega neprihoda na tekmovanje se ekipa ne bo upoštevala v žrebu v tej panogi  v 

naslednji sezoni. Ekipo mora obvezno spremljati šolski pedagog! 

 

Datum tekmovanja:    V ponedeljek  10.  septembra 2018  v Šempetru pred bolnico! 

Rezervni termin v primeru dežja je torek 11.9.2018. 

Kraj : igrišče za odbojko na mivki  v Šempetru pri Gorici pred bolnico. 
Urnik tekmovanja:  Zbor ekip ob 9.45,   začetek ob 10.00 uri. 

         

Moški – igrišče A 

 

10.00 ŠC Biotehniška šola  : ŠC strojna, prometna   2 : 0 

10.30 Gimnazija Nova Gorica  : Gimnazija Tolmin  2 : 0 

11.00 ŠC strojna, prometna  : Gimnazija Tolmin  2 : 0 

11.30 Gimnazija Nova Gorica  : ŠC Biotehniška šola.  2 : 1 

12.00 Gimnazija Nova Gorica  : ŠC strojna, prometna  2 : 0 

12.30 Gimnazija Tolmin  : ŠC Biotehniška šola  1 : 2 

 

1. Gimnazija Nova Gorica 

2. ŠC Nova Gorica Biotehniška šola 

3. ŠC Nova Gorica Strojna, prometna in lesarska šola 

4. Gimnazija Tolmin 

   

Igralni sistem in pravila: 

 

Na tekmah lahko nastopajo redno vpisani dijaki in dijakinje letnika 2000  in mlajši. Sistem tekmovanja smo določili na 

osnovi števila prijavljenih ekip. Pri dijakih se igra po sistemu 4 ekip vsak z vsakim. Točkovanje in razvrstitev : igra se na 

dva dobljena niza do 15  z dvema točkama razlike, enako velja za odločilni tretji niz do 15 z dvema točkama razlike.( 

Točkovanje: zmaga z 2 : 0 – 3  točke; z 2:1 – 2 točki; poraz 1 :2 – 1točkain 0 : 2 – 0 točk.  Če ekipi-e dosežeta-jo  enako 

število točk se razvrstita-jo po večjem številu zmag, po boljšem količniku dobljenih in izgubljenih nizov, oziroma točk v 

nizih. 

Veljajo tekmovalna pravila, ki so bila objavljena v reviji Šport mladih, Informator 1 za leto 2018/19.  

Vodja ekipe mora dostaviti spisek nastopajočih – potrjen s strani šole, obrazec 2 in 2A. (brez fotografij)  

Opozarjamo vas, da nastop brez potrjenega spiska nastopajočih ne bo dovoljen!  

Ekipe morajo s seboj prinesti tudi igralno žogo!  Tri najboljše ekipe prejmejo pokale ostali pa diplomo. 

 

Vodstvo tekmovanja in sodniki : Vodja tekmovanja je Jan Jelen. Sodnike bo delegirala sodniška organizacija. 

Prosimo Tehniško gimnazijo in zdravstveno šolo, da zagotovi pomožnega sodnika za vodenje tekočega rezultata oziroma 

zapisnika. 

Kontaktna oseba: Vesel Borut, E-mail:  programi@sz-ng.si;  tel. 05/330 20 24, GSM 041/711-749.    

V nadaljnje tekmovanje na polfinale državnega prvenstva se uvrstita dve  najboljši ekipi dijakov.  

Polfinale 4 ekip bo predvidoma po 17.9.2018 na Obali v Portorožu ali Piranu, finale pa v zadnjem tednu 

septembra. 

Prijavo za finalno tekmovanje šole urejajo izključno prek spletne aplikacije na www.sportmladih.net. 

 

Športni pozdrav! 

         Vodja programa ŠŠT Vesel Borut 

http://www.sportmladih.net/

