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Osnovna pravila: 
 

1. mali nogomet trojk na travi 
-žreb v petek 23.08.2019 ob 20.00 uri, igrišče ŠRC Vučja vas(4 skupine po 3 ekipe) 
-igra se po skupinah vsak z vsakim 
-iz skupine se v nadaljnje tekmovanje uvrstita po 2 najboljši ekipi-sledijo tekme na 
izpadanje 
-za boljšo uvrstitev šteje medsebojna tekma 
-v primeru neodločenega izida se izvajajo kazenski streli (po trije iz vsake ekipe, nato po 
en izvajalec do odločitve) 
-ekipo tvorijo 3 igralci v polju in tri rezerve (poimenska prijava) 
-menjave med igro so leteče 
-igra se na travnatem igrišču 
-igra se z navadnimi copati ali štoplarcami (več kot 20 gumijastih čepkov) 
-posamezna vas lahko sodeluje s samo eno ekipo     
 

2. športni ribolov 
-ekipo sestavljata 2 tekmovalca ,katerih se teža ulovljenih rib na koncu sešteje 
-žreb mest se izvede pol ure pred pričetkom tekmovanja, tako da vsak tekmovalec dobi 
svoj položaj 
-vsak tekmovalec lahko tekmuje le z eno ribiško palico (lastno) 
-tekmuje se na plovec  
-tekmovanje bo potekalo v nedeljo 25. avgusta 2019 od 9.00 ure dalje v Vučenski 
kamešnici - žreb se opravi pol ure pred začetkom tekmovanja 
-posamezna vas lahko sodeluje z največ dvema ekipama 
 

3. vlečenje vrvi 
-ekipo sestavlja 5 tekmovalcev in 2 menjavi 
-pred začetkom tekmovanja je posamezna ekipa dolžna prijaviti poimensko vse 
tekmovalce skupaj z rezervama 
-tekmovanje se izvaja na travi, brez obutve (nogavice so dovoljene) 
-vleče se na dve zmagi, s tem da se pred prvim in tretjim vlekom opravi žreb za pozicijo 
ekipe 
-med posamezno tekmo ni možno menjavati tekmovalcev  
-sistem tekmovanja (skupine ali direktno izpadanje) je odvisen od števila prijavljenih ekip 
-posamezna vas lahko sodeluje s samo eno ekipo     
 

4. namizni tenis 
-ekipo sestavljata dva tekmovalca ne glede na spol (igra se na 3 dobljene nize do 11) 
-sistem tekmovanja (skupine ali direktno izpadanje) je odvisen od števila prijavljenih ekip 
-posamezna vas lahko sodeluje z največ dvema ekipama 
-v primeru dvomov veljajo pravila kot pri občinski ligi za sezono 2018/2019  
 

5. pikado 
-ekipo sestavljata dva tekmovalca ne glede na spol  (tekmovanje parov na 2 dobljeni igri 
501 MO) 
-prvo in tretjo igro prične par, ki je pred tekmo zadel bližje centru pikada 
-sistem tekmovanja (skupine ali direktno izpadanje) je odvisen od števila prijavljenih ekip 
-posamezna vas lahko sodeluje z največ dvema ekipama 
-v primeru dvomov veljajo pravila kot pri občinski ligi za sezono 2018/2019  



 

6. balinanje 
-ekipo sestavljata dva tekmovalca ne glede na spol   
-tekmuje se do 7 osvojenih točk 
-tekmo prične ekipa, ki bližje približa svojo kroglo  balinčku, ki ga postavi sodnik    
-posamezna vas lahko sodeluje z največ dvema ekipama 
-veljajo splošna pravila balinanja s tem, da je izbijanje krogel po zraku prepovedano 
-sistem tekmovanja (skupine ali direktno izpadanje) je odvisen od števila prijavljenih ekip 
 

7. spretnostna igra 
-ekipo sestavljajo 4 člani – najmanj dve morata biti tekmovalki 
-pravila in predstavitev  bosta podana pred pričetkom tekmovanja 
-sistem tekmovanja – dve ekipi se pomerita med seboj in gre na direktno izpadanje 

8. med dvema ognjema 
-ekipo sestavlja pet tekmovalcev ne glede na spol (pogoj letniki 2004 in mlajši)    
-štirje tekmovalci vsake ekipe so v polju ter eden (kapetan) izven polja 
-vsak tekmovalec ima eno »življenje« , dočim ima kapetan 2 »življenji« 
-ko so izločeni vsi tekmovalci v polju, jih v polju nadomesti kapetan 
-zmaga ekipa, ki izloči vse tekmovalce nasprotne ekipe 
-posamezna vas lahko sodeluje z največ dvema ekipama 
-na splošno veljajo šolska pravila igranja igre »med dvema ognjema« 
-sistem tekmovanja (skupine ali direktno izpadanje) je odvisen od števila prijavljenih ekip 
9.met na koš 
-ekip sestavljata 2 tekmovalca 
-vsak ima na voljo 15 metov iz različnih pozicij (pozicija meta za 3 točke) 
-ekipe tekmujejo med seboj na direktno izpadanje 
Dodatno: 
-vsaka vas ima možnost koriščenja enega JOKER-ja, ki podvoji dosežene točke v igri v katero je 
vložen 
-JOKER mora biti obvezno vložen pri vodji tekmovanja pred začetkom posameznega tekmovanja  
-v primeru, da ima vas v igri dve ekipi, mora biti jasno določeno na katero ekipo se JOKER vlaga  
 

Točkovanje (JOKER dvojne točke): 
1. mesto……………… 10 točk 
2. mesto……………… 8 točk 
3. mesto……………… 6 točke 
4.mesto ……………….4 točke 
Ostali-udeležba……… 2 točki  
 

V primeru, da vas sodeluje z dvema ekipama in obe dosežeta rezultat med prve štiri ekipe, druga 
slabše uvrščena ekipa dobi 2 točki. 
V,primeru da se  v finalni del uvrstijo 3 ekipe ,pripada 4. mesto ekipi ki je izgubila z zmagovalcem 
posamezne discipline 
Nagrade: 
vse discipline…………………..……………………………………     prva tri mesta pokali ali medalje 
skupno prvo mesto………………………………………………….pokal v trajno last in prehodni pokal 
skupno drugo mesto………………………………………………………..……………pokal v trajno last 
skupno tretje mesto…………………….…………………………………..……………pokal v trajno last 
 
 

Možnost sodelovanja imajo samo občani s stalnim prebivališčem v občini Križevci! 
 

Vsak tekmovalec sodeluje na lastno odgovornost! 
 
 

vodstvo tekmovanja 
 


