IPA regionalni klub
za Pomurje

Območni policijski
sindikat M. Sobota

Sindikat policistov Slovenije
PU Murska Sobota

PVD SEVER
za Pomurje

Združenje policijskih šefov
Slovenije

Športno društvo
UJV Murska Sobota

Društvo kriminalistov
Slovenije

Policijska uprava
Murska Sobota

Klub Maksa Perca
Murska Sobota

organizirajo tradicionalno

ŠPORTNO – ZABAVNO DRUŽENJE VSEH ZAPOSLENIH IN UPOKOJENIH
DELAVCEV PU MURSKA SOBOTA TER VABLJENIH GOSTOV

v sredo, 11. septembra 2019
ŠPORTNI PARK ODRANCI
PRIČETEK OB 08.00 URI

PROGRAM TEKMOVANJA:
08.30

Tekmovanja:
a) Športne igre (nogomet, odbojka na mivki, košarka, šah, šnops)
b) Družabne igre (pikado, vlečenje vrvi)
Rekreativni tek
Podelitev priznanj za tek
Preizkus hoje na 2 km (test hitre hoje)
Podelitev priznanj za tekmovalni del
Zabavni del….

09.00
10:30
11:00
16.00
16.30

TEKMOVALNA PRAVILA:
REKREATIVNI TEK:
Vodja: Simon Pertoci
Sodelujoči:
Proga poteka ob samem prizorišču srečanja, start je levo ob igrišču na makadamski cesti,
nato se teče do ceste Beltinci - Lipa, kjer se zavije desno na kolesarsko stezo, po cca. 200 m
se ponovno zavije desno proti Odrancem, kjer bo na vhodu v športni center tudi cilj. Celotna
proga je dolga 6,1 km. Tekači se lahko odločijo ali bodo tekli en ali pa dva kroga. Gre za
tipično cross progo, kjer večji del poteka po makadamski oz. gozdni in poljski poti, krajši del
pa po asfaltu.
Tekmuje se v moški in ženski kategoriji na dve razdalji (6,1 km in 12,2 km).
Prvi trije v vsaki kategoriji dobijo pisna priznanja.

NOGOMET:
Vodja: Janko Šobak
Sodelujoči: Damir Recek in Jože Grah







v ekipi je lahko maksimalno 10 igralcev,
igra se sistem 5 + 1
dovoljeno je igranje v nogometnih čevljih s plastičnimi čepi,
igra se z žogo št. 5
sodijo sodniki (policisti) po pravilih malega nogometa
zmagovalec dobi tri točke, poraženec nič točk, v primeru neodločenega rezultata obe
ekipi dobita eno točko

Sistem oz. razpored bo odvisen od števila prijavljenih ekip.

ODBOJKA:
Vodja Marjan Sraka
Sodelujoči: Marjetka Tkalec











za ekipo se lahko prijavi 5 igralcev oz. igralk,
igra se v mešanih postavah, trije tekmovalci v igrišču (v igri mora biti najmanj ena
ženska)
igra se na en dobljen set po sistemu tie-break do 21, menjava igrišča pri 11. točki,
štejejo zmage, nato osvojene točke in nazadnje izgubljene točke,
v kolikor enota nima ženske igralke ali enega moškega igralca si jo (ga) lahko
"izposodi" na drugi enoti, če ni v ekipi matične enote,
pri servisu ni dovoljen sprejem s prsti,
»šikanje« žoge in odboj žoge s prsti preko mreže ni dovoljeno,
dovoljen je udarec servisa zgoraj in spodaj,
dotik bloka se šteje za dotik v polju, zato je potrebno žogo poslati na nasprotno stran
mreže še v dveh dotikih,

Sistem oz. razpored bo odvisen od števila prijavljenih ekip.

KOŠARKA:
Vodja: Sedonja Boštjan
Sodelujoči: Ribič Bojan






ekipa šteje štiri tekmovalce in je lahko mešana
ekipo v polju sestavljajo trije igralci
igra se na dve dobljeni igri do 11 (na dve točki razlike)
finale se igra na dve dobljeni igri do 15
ekipi sodita sami - FAIR PLAY

Pravila ulične košarke- street ball







Koš dosežen v polju znotraj črte, ki meji na trico se šteje kot ena točka, koš dosežen
za črto trice pa dve točki.
V primeru zgrešenega meta ene ekipe in si v skoku pridobi žogo druga ekipa mora
zapustiti prostor rakete in šele potem igrati oz. metati žogo na koš
V primeru, da si pri skoku pridobiš žogo tvojega oz. zgrešenega meta tvoje ekipe
lahko takoj za tem dosežeš koš ne glede, če si raketo zapustil ali ne
po vsakem doseženem košu ene ekipe je žoga za nadaljevanje igre od nasprotne
ekipe
po desetih prekrških ene ekipe, vsak naslednji prekršek nasprotna ekipa izvaja prosti
met in obdrži žogo za nadaljevanje igre
vsa ostala pravila so pravila košarke same (koraki, dvojna…)

Sistem oz. razpored bo odvisen od števila prijavljenih ekip.

PIKADO:
Vodja: Kosi Andrej
Sodelujoči: Šijanec Aleš




Igra se 301 DO (dvojni zaključek) na dve dobljeni tekmi.
Poražena ekipa izpade iz tekmovanja.
Vsako enoto lahko zastopata dve moški ekipi in ena ženska ekipa (ženske tekmujejo
posebej) , ekipo pa sestavljata dva igralca (igralki).





Maksimalno število ženskih ekip se bo določilo glede na število prijav.
Prvi krog tekmovanja se pari (ekipe) izžrebajo, v primeru neparnega števila
prijavljenih ekip, bo žreb določil prosto ekipo za naslednji krog.
Tekmovanje bo potekalo na dveh ali treh avtomatih.

Sistem oz. razpored bo odvisen od števila prijavljenih ekip.

VLEČENJE VRVI:
Vodja: Franjo Stančin
Sodelujoči:





v ekipi je lahko največ osem (8) tekmovalcev,
tekmuje se na dve dobljeni igri
ekipa dobi toliko točk, koliko ima zmag (2 : 0, ali 2 : 1)
vrv zagotovi organizator

Sistem oz. razpored bo odvisen od števila prijavljenih ekip.

ŠAH:
Vodja: Franc Kreft
Sodelujoči: Matis Robert




Tekmovanje v šahu bo potekalo po pravilih FIDE.
Tekmovanje bo potekalo v ekipni konkurenci po švicarskem sistemu (10 minut na
igralca).
Ekipa šteje 3 člane + 1 rezervo, lahko je mešana.

Sistem oz. razpored bo odvisen od števila prijavljenih ekip.

ŠNOPS (kartanje):
Vodja: Boštjan Hren
Tekmovanje bo potekalo po sistemu 1 : 1. Pravila bodo tekmovalcem pojasnjena pred samim
začetkom.
--------------------------------------------------------------------------------Ob 11. uri bo Zdravstveni dom Murska Sobota izvedel Preizkus hoje na 2 km (test hitre
hoje).
Udeleženci bodo imeli možnost, da pred startom in po prihodu na cilj opravijo meritve kot so
srčni utrip, indeks telesne mase, itd. in glede na izmerjene veličine dobijo tudi strokovno
informacijo glede zdravstvenega stanja vezanega na opravljene meritve.
----------------------------------------------------------------------------------

Vsi udeleženci na dogodku sodelujejo na lastno odgovornost in v prostem času.
V primeru spora odloča vodstvo tekmovanja, ki je sestavljeno iz vodje tekmovanja in
vodij posameznih panog.
V vseh disciplinah bodo podeljena pisna priznanja.

Skrajni rok za prijavo ekip na tekmovanju je 3. 9. 2019.
Žrebanje bo 6. 9. 2019 ob 9. uri v sejni sobi PU M. Sobota
Prijave izključno na priloženem obrazcu sprejema Zoran Kosi (GSM 041 394-971) po
elektronski pošti (zoran.kosi@policija.si, zoran.kosi@gmail.com ali LN zelena pošta).
Prijava po 3. 9. 2019 več NI MOŽNA.
ZABAVNI DEL
Po končanih športnih tekmovanjih bo sledil zabavni del.
Od 12. ure naprej bo poskrbljeno tudi za prehrano in osvežilno pijačo, ki bo zagotovljena za
vse tekmovalce in obiskovalce.
Vabimo vas, da se prireditve udeležite v čim večjem številu.

Organizacijski odbor:
IPA RK ZA POMURJE
Manfred Kepe
predsednik

OPS MURSKA SOBOTA
Andrej KOCBEK
predsednik

SPS PU M. SOBOTA
Danijel NOVAK
predsednik

PVD SEVER ZA POMURJE
Drago RIBAŠ
predsednik

ZDRUŽENJE POLICIJSKIH
ŠEFOV SLOVENIJE
Borut KOCET
član Upravnega odbora

ŠD UJV M. SOBOTA
Zoran KOSI
predsednik

DRUŠTVO KRIMINALISTOV
SLOVENIJE
Bojan ROUS
član Upravnega odbora

POLICIJSKA UPRAVA
MURSKA SOBOTA
Damir IVANČIČ, mag.
Direktor

Klub Maksa Perca
Marjan HORVAT
predsednik

