V sklopu projekta Aktivni, Zdravi in zadovoljni Zavod za šport RS Planica in Zveza za
šport invalidov- Paraolimpijski komite vabi mlade invalide
na
1. šolsko športno tekmovanje v okviru Zavodskih iger v elementih košarke
in nogometa

MLADI INVALDI KOORDINATORKA:

Jana Čander, prof.švz
jana.cander@zsis.si
01 5300892

IZVAJALEC:

CUDV Draga - Ig
Matjaž Florjančič prof. švz
florjancic.m@gmail.com

DATUM:

Sreda, 20. april 2016

KRAJ:

CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig

PROGRAM:

8:00
8:45
9:00-9:15
9:15
10:30 –10:45
10:45–12:00
12:00

KATEGORIJE:

Tekmovalci nastopajo v enotni starostni kategoriji. Pravico
do nastopa imajo vsi šoloobvezni otroci. Omejitev glede
spola ni. Povsod je možno tekmovati gibalno oviranim,
slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter osebam z
motnjo v duševnem razvoju.

SESTANEK VODIJ EKIP
ODPRTJE IGER
ODHOD NA TEKMOVALIŠČA IN OGLED LE TEH
PRIČETEK TEKMOVANJ
MALICA
TEKMOVANJA
PREDVIDEN ZAKLJUČEK TEKMOVANJA S
PODELITVIJO PRIZNANJ IN NAGRAD

ŠPORTNI PANOGI:
ELEMENTI KOŠARKE (v prilogi 1)
ELEMENTI NOGOMETA (v prilogi 2)

PRAVILA:

Tekmovanja bodo potekajo po pravilih SOS (Specialna olimpiada
Slovenije).
Na vseh tekmovališčih bo tekmovalcem, ki bodo potrebovali
pomoč pri izvedbi dopuščena verbalna ali fizična pomoč.
Tekmovalca je možno držati in spremljati ves čas tekmovanja.
Na tekmovališču bodo prisotni dodatni spremljevalci (študentje
s Fakultete za šport), ki bodo v vlogi sodnikov in kot pomoč pri
spremstvu tekmovalcev pri tekmi.

PRIJAVE:

Zadnji rok za prijavo je, torek, 12. april 2016. Izpolnjen
prijavni obrazec pošljite na naslov jana.cander@zsis.si na
prijavnem obrazcu.

NAGRADE:

vsi posamezniki prejmejo priznanje ne glede na uvrstitev na
tekmovanju.

VARNOST:

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, oziroma
odgovornost ustanove, ki tekmovalca prijavlja.
Na samem tekmovališču bo nudena osnovna prva pomoč s
strani organizatorja in usposobljenega zdravstvenega kadra.

OBVESTILO:

Zaradi omejenega števila športnikov, se bo v primeru
prevelikega števila prijav število športnikov iz
posamezne ustanove ustrezno zmanjšalo.
Vsi tekmovalci in spremljevalci prejmejo malico.

Dodatne informacije so možne na:
Matjaž Florjančič prof. švz
040 130 108,
florjancic.m@gmail.com

Ljubljana, 25.3.2016

