ŠPORTNI DAN - PETEK, 6. 5. 2016
Medrazredno tekmovanje - ODBOJKA
Zbor ekip v jedilnici ob 9.00
1. Po pregledu prisotnih ekip sledi žrebanje ekip. Izžrebani pari bodo odigrali tekmo na dva dobljena
seta, v primeru izenačenega rezultata 1:1, odigrajo še tretji set do 12 točk.
2. Ekipo za odbojko sestavlja 6 igralcev in ena rezerva (Ekipa ima lahko več kot tri dekleta in ne več kot
tri fante).
3. Tekmo po izžrebanem razporedu lahko odigra le popolna ekipa z najmanj 6-imi predhodno
prijavljenimi igralci.
4. Sodi se po veljavnih mednarodnih pravilih. Igra poteka v skladu s pravili fair playa.
5. Finalna tekma se igra na dva dobljena seta, v primeru rezultata 1:1 v setih, se odigra tretji set. Vsi seti
se odigrajo do 25 točk.

Medrazredno tekmovanje - NOGOMET
Zbor ekip v jedilnici ob 9.00
1. Po pregledu prisotnih ekip sledi žrebanje ekip. Tekmovanje bo potekalo po igralnem sistemu na
izpadanje.
2. Ekipo za nogomet sestavlja 5 igralcev in ena rezerva.
3. Igra traja 2 x 10 min, oziroma dodatnih 5 minut v primeru izenačenega rezultata.
4. Sojenje poteka po prirejenih šolskih pravilih za nogomet. Igra poteka v skladu s pravili fair playa.
5. Dosojeni prekršek se izvaja na mestu prekrška, za hujše prekrške se lahko dosodi izključitev za 1min
(ekipa igra z igralcem manj), za najhujše prekrške je možen ukrep izključitev.
6. Finalna tekma se igra 2 x 15 min, s 5 minutnim podaljškom v primeru izenačenega rezultata na koncu
2. polčasa.

POHOD PO POTI OKOLI LJUBLJANE ZA SREDNJE ŠOLE
Zbor je pred šolo ob 8.00
Po preverjanju prisotnosti, se boste skupaj s profesorji odpravili na startno mesto. Pred tem dijaki, ki ste
prijavljeni na malico, v kuhinji dvignete malico.
ŠTARTNO-CILJNA MESTA
Na poti je osem kontrolnih mest, ki so hkrati štartna in ciljna mesta:
• KT-1: Vič - Agrotehnika Gruda, Tržaška 132,
• KT-2: Šiška - Okrepčevalnica Pri Cvičku ob Koseškem bajerju,
• KT-3: Bežigrad - AMZ Slovenije, Dunajska 128,
• KT-4: Jarše - Žito Ljubljana, križišče Clevelandske in Šmartinske,
• KT-5: Polje - Trgovina Mercator, Zaloška 168,
• KT-6: Fužine - Gostilna Babnik pri Fužinskem mostu,
• KT-7: Rudnik - križišče Dolenjska cesta in Peruzzijeva ulica,
• KT-8: Livada - Daj-Dam, Hladnikova ul. 15.
ČAS POHODA

Šola se vključi v pohod od 8.00 ure naprej na mestu, ki ji najbolj odgovarja. Cilji bodo odprti do 14.00 ure.
PRIZNANJA ZA UDELEŽBO
Dijaki bodo za opravljene pol Poti okoli Ljubljane (štirje kontrolni žigi), prejeli priznanje Pohoda 2016.
1. skupina Livada, Rudnik, Golovec, BIC.
1PA, 1PB, 1PC, 2PA, 2PB
2. skupina Rudnik, Livada, Vič, Šiška.
1Ž, 2Ž, 1 NT, 2NT, 2S, 2SM, 2SP
3. skupina Livada, Rudnik, Golovec, Fužine, Polje.
3SP, 3SM, 3Ž, 4Ž, 3NT, 4NT, 1TA, 2TA

Veliko športnih užitkov.

Ljubljana, 18. 4. 2016

Aktiv športne vzgoje

BIC

