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R A Z P I S 

Športna zveza Ljutomer organizira športno zabavno prireditev  

L O T M E R K   N A   L E D U 

ki bo V MESECU FEBRUARJU 2015 na umetnem drsališču na Glavnem trgu v Ljutomeru. 

 

UVODNA DOLOČILA: 

1. v dveh kategorijah: do 15 let in nad 15 let brez drugih omejitev , 

2. isti tekmovalci/ke lahko nastopijo v več oziroma vseh igrah, vendar le za eno ekipo, 

3. ekipe lahko nastopijo v eni, dveh oziroma vseh igrah, če želijo v končnem ekipnem vrstnem 

redu biti čim višje uvrščene. 

 

1. MINI HOKEJ-trojke 
Osnovna pravila: 
 v ekipi nastopajo trije igralci (možno tudi ženske) največ 3 rezerve ; 
 velikost igrišča 20x10 m, velikost golov 1x0,3 m;  
 igra se tri tretjine po 5 minut; 
 tekmovalni sistem bo odvisen od števila prijavljenih ekip; 
 Pravica nastopa: brez omejitev!  
 Ekipe si sodijo same. 
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2. PRLEŠKI CURLING (balinanje na ledu) - dvojice 
Opis: podrsavanje kanistrov (kamnov, balinov) napolnjenih z vodo oziroma ledom na razdalji 10 m čim bližje k 
sredini kroga, ki ima premer cca 1 m. Zmaga dvojica, ki ima kanister (ali oba kanistra) bližje centru kroga, s tem 
prejme 1 oziroma 2 točki. 
Osnovna pravila: 
 v ekipi nastopata dva tekmovalca (zaželjena mešana dvojica po spolu), ki imata po en kanister; 
 velikost igrišča (trase) 5x10 m, velikost kroga cca 1 m;  
 igra se na 5 osvojenih točk; 
 tekmovalni sistem bo odvisen od števila prijavljenih ekip. 
 
3. SANKANJE - dvojice 
Opis: Eden v paru z drsalkami na nogah sede na sanke, drugi ga s pomočjo drsalk popelje na razdalji 10 m in 
nazaj, nato se zamenjata. Možnosti tekmovanja sta dve: merjenje časa, ki ga dvojica porabi za izvedbo naloge 
ali na izpadanje (izpade počasnejša ekipa). 
Osnovna pravila: 
 v ekipi nastopata dva sankača - tekmovalca (zaželjena mešana dvojica po spolu) 
 velikost trase 10 m,   
 tekmovalni sistem bo odvisen od števila prijavljenih ekip; 
 Če bo merjenje časa, opravimo nalogo organizatorji. 
 
4. ZADEVANJE VRAT (GOLA) - dvojice 
Opis: strelec na drsalkah s hokejsko palico mora zadeti vrata (gol) na razdalji 10 m. Vsak od tekmovalcev ima 5 
poskusov (dvojica skupaj 10). Zmaga dvojica, ki doseže največ zadetkov. V primeru needločenega izida po vseh 
strelih, izvajata ekipi izmenično po 1 strel, dokler eden ne zgreši. 
Osnovna pravila: 
 v ekipi nastopata dva strelca - tekmovalca (zaželjena mešana dvojica po spolu) 
 oddaljenost vrat (gola) 10 m,  
 velikost golov 1x0,3 m, 
 tekmovalni sistem bo odvisen od števila prijavljenih ekip; 
 
5. VLEČENJE VRVI - dvojice 
opis: tekmovalca na vsaki strani si prizadevata, da potegneta s pomočjo vrvi nasprotnika za 1 m. Tekmovanje 
poteka na dva uspešna potega. 
Osnovna pravila: 
 v ekipi nastopata dva tekmovalca (zaželjena mešana dvojica po spolu), 
 igra se na 2 uspešna potega; 
 tekmovalni sistem bo odvisen od števila prijavljenih ekip. 
 
6. HITROSTNO DRSANJE - dvojice 
Opis: Eden v paru z drsalkami na nogah čim hitreje oddrsa po žogico na razdalji 10 m, jo prinese nazaj, nato 
nalogo nadaljuje drugi drsalec in tako izmenično do konca, dokler ne preneseta vseh žogic (4). 
Možnosti tekmovanja sta dve: merjenje časa, ki ga dvojica porabi za izvedbo naloge ali na izpadanje (izpade 
počasnejša ekipa). 
Osnovna pravila: 
 v ekipi nastopata dva drsalca - tekmovalca (zaželjena mešana dvojica po spolu) 
 velikost trase 10 m,   
 tekmovalni sistem bo odvisen od števila prijavljenih ekip; 
 Če bo merjenje časa, opravimo nalogo organizatorji. 
 
TOČKOVANJE ZA KONČNI EKIPNI VRSTNI RED: 
Doseženi rezultati v vsaki igri (razen mini hokeja) se bodo točkovali z ozirom na število sodelujočih ekip (več 
ekip-več točk, manj ekip-manj točk): 

Št. ekip TOČKE 

10 1               

9 2 1             

8 3 2 1           

7 4 3 2 1         

6 5 4 3 2 1       

5 6 5 4 3 2 1     

4 7 6 5 4 3 2 1   
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3 9 8 7 6 5 4 3 2 

2 12 11 10 9 8 7 6 5 

1 16 15 14 13 12 11 10 9 

3. mesto - 2 točki več kot 4. mesto                  

2. mesto - 3 točke več kot 3. mesto                  

1. mesto - 4 točke več kot 2. mesto                  
 
Če se ekipa prijavi za tekmovanje v posamezni igri, tekmovanja pa se ne udeleži, ne prejme nobene točke. 
Ostale ekipe, ki pa so se tekmovanja udeležile pa prejmejo točke, kot da bi bile vse prijavljene ekipe na 
tekmovanju. 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE EKIP:  
 Branko Žnidarič, 041 751 841, Andreja Gaberc, 031 243 074  in Jan Filipič, 051 618 024 
 e-pošta:  branko.znidaric@simljutomer.si. 

 
 
 

Izpolnjene prijavnice nam posredujte (osebno ali po e-pošti) do 
 

26. 01. 2015 na sedež ŠZ Ljutomer (lahko tudi na drsališču v času obratovanja).  

Isti dan bo ob 18. uri  UVODNI SESTANEK vodij ekip 

na sedežu Športne zveze, Ormoška c. 22 v Ljutomeru! 

Teme: 
1. Dogovor o načinu tekmovanj, osnovna pravila in ŽREB 
2. Terminski plan tekmovanj 
3. Ostala vprašanja. 
 
NAGRADE: tri prvouvrščene ekipe v vsaki kategoriji prejmejo medalje. V mini hokeju prejmejo medalje igralci 
treh prvouvrščenih ekip. 
 
 
IZJAVA ORGANIZATORJA:  
Tekmovalni sistem bo odvisen od števila prijavljenih ekip. Vsi osebni podatki se zbirajo izključno za interno 
rabo. Svetujemo predhodni zdravniški pregled. 

IZJAVA UDELEŽENCA:  
S prijavo izjavljamo, da smo seznanjeni s programom in pogoji dejavnosti in se z le-temi strinjamo; da 
organizator ne odgovarja za izgubljene predmete tekmovalcev in tekmovalk, kakor tudi ne za morebitne 
poškodbe tekmovalcev. Dovoljujemo objavo reportaž, doseženih rezultatov in fotografij. 

PRIJAVNINE NI !!!! 
Na razpolago bo brezplačna izposoja drsalk in hokejskih palic!!! 

 
Vse najnovejše informacije (tudi prijavnica) so vam dostopne tudi na naši spletni strani: www.simljutomer.si.   
 

Vabljeni k sodelovanju in lepo pozdravljeni! 

 

Branko ŽNIDARIČ,       Andreja GABERC, prof.  in Jan FILIPIČ, prof., l.r., 
sekretar ŠZ Ljutomer                            koordinatorja iger 

 

http://www.simljutomer.si/

