
 

  

 
 
 



 

  

1. PENTATLON ŠRD ZVEZDICE/EMŠ 2018 
ZAKLJUČEK INTERESNIH PROGRAMOV ŠPORTA OTROK IN MLADINE ŠOLSKA 

ŠPORTNA TEKMOVANJA 

 
 

ORGANIZATOR: 

ŠRD ZVEZDICA MARIBOR  v sodelovanju s strokovnjaki iz mariborskih športnih društev 
Vodja prireditve: Ladislav Mesarič 

e-pošta: srd.zvezdica.mb@gmail.com 
 

FINANCER: 

MESTNA OBČINA MARIBOR 

 

DATUM IN KRAJ PRIREDITVE: 

Prireditev bo potekala v sredo, 30.5.2018, s pričetkom ob 11.00 uri ter zaključkom 16.00 uri 
v Draš center https://dras.si. 

 

NASTOPAJOČI: 

Sodeluje 8 mariborskih osnovnih šol (in gostje), za katere tekmujejo učenke in učenci letnik 2003 in 
mlajši. Osnovno šolo lahko zastopajo izključno njihove učenke in učenci. 

 

PRAVICA DO NASTOPA: 

Prijavijo se lahko osnovne šole s sedežem v Mestni občini Maribor in nastopijo s popolno ekipo oz. 
tekmujejo v vseh (petih) športnih panogah. V kolikor bo prijavljenih več kot 8 osnovnih šol, bodo 

imele prednost tiste, ki so bolje uvrščene na lestvici razvrstitve za naj športno osnovno šolo 
Maribora za leto 2017 (https://www.mariborskazvezdica.com/naj-scaronportna-scaronola-

maribora.html). 
 

GOSTJE: 

Znani mariborski športniki in funkcionarji (presenečenje). 

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE: 

Rok za prijavo je sreda, 16. maj 2018 do 12.00 ure na e-naslov: srd.zvezdica.mb@gmail.com. 
Prijave izpolnite na posebej pripravljenem obrazcu – PRJAVNICA I. PENTATLON ŠRD 

ZVEZDICE/ EMŠ 2018, v katerega vpišete osnovne podatke o prijavitelju in številčno udeležbo. 
Poimenske sezname ekip boste oddali na dan tekmovanja, v skladu z našimi navodili. 

 

 



 

  

PRIZNANJA: 

Prve tri uvrščene ekipe prejmejo medalje in pokale. 
Vsi udeleženci prejmejo spominsko darilo. 

 

ŽREB IN PRIRAVA NATANČNEGA RAZPOREDA TEKMOVANJA: 

Žreb bo javen in ga bo izveden v petek, 25. maja 2018, ob 16.00 uri v Draš centru. 
Natančen razpored tekmovanj bo posredovan vodji ekipe v ponedeljek, 28.5.2018, do 10.00 ure na 

e-naslov. 
 

OKVIRNI PROGRAM PRIREDITVE: 

ČASOVNICA VSEBINA 

10.50 TEHNIČNI SESTANEK VODIJ EKIP 

11.00 – 11.30 PRIHOD EKIP IN OTVORITEV PENTATLONA 

11.30 – 15.30 TEKMOVALNI DEL 

15.30 – 16.00 ZAKLJUČEK PENTALONA S PODELITVIJO PRIZNANJ 

 

SODNIŠKA SLUŽBA: 

Sojenje bodo opravljali pri NPZ usposobljeni sodniki. 

 

MEDICINSKA SLUŽBA: 

Medicinska služba je zagotovljena in se bo nahajala na prireditvenem prostoru. 

 

OPOMBE: 

Tekmovalci, gledalci in ostali udeleženci sodelujejo na prireditvi na lastno odgovornost. Za 
morebitne poškodbe ali kraje pred, med in po prireditvi organizator ne odgovarja. 

 

NOVINARSKI ALI FOTOGRAFSKI KROŽEK: 

 

Pozivamo vse osnovne šole, ki izvajajo novinarski ali fotografski krožek, da se udeležijo pentatlona 
in naredijo novinarski prispevek ali sklop fotografij na temo »1. PENTATLON ŠRD ZVEZDICE 

EMŠ 2018«. Vključijo se lahko vse osnovne šole, saj ni omejitve udeležencev. 
Najboljše bomo tudi nagradili! 

 

 

 



 

  

 

TEKMOVALNA PRAVILA: 

 

ŠPORTNE DISCIPLINE: 

1. MALI NOGOMET (UČENCI) 10 učencev 

2. ODBOJKA (UČENKE) 10 učenk 

3. BADMINTON (EKIPNO) 2 učenca in 2 učenki (največ 3 + 3) 

4. ŠAH (EKIPNO) 4 člani (v ekipi najmanj 1 učenka) in rezerva  

5. KROS (EKIPNO) od 8 do 12 članov (do 6 učencev in do 6 učenk) 

 

 

1. MALI NOGOMET (10 učencev) 

Igra poteka po pravilih 4 + 1: štirje igralci v polju in vratar. Rezervnih igralcev je šest, v celotni ekipi 
je deset nogometašev, ki se skladno s pravili poljubno menjajo v polju. Ob »leteči menjavi« mora 
igralec zapustiti igrišče, šele nato lahko v igro vstopi drug igralec. Menjava se opravi na sredini igrišča, 
največ tri metre od črte, ki označuje sredino igrišča. Vratar se menja le ob prekinitvi igre. Igralni čas 
je 1x12 minut (spremembe možne glede na število prijav). Igra je na nogometnem igrišču z umetno 
travo na odboje. Žoge na turnirju so velikosti številka 5 (odbojne). »Out« se izvaja z nogo (žoga na 
črti mora mirovati, nasprotni igralci morajo biti od žoge oddaljeni pet metrov). Zadetek, ki ga igralec 
doseže neposredno iz »outa«, se ne prizna. Ko žoga po udarcu napadalcev zapusti prečno črto 
igrišča, mora vratar žogo v igro vrniti z roko. Vrže jo iz svojega kazenskega prostora, lahko tudi prek 
sredine igrišča. Vratar lahko vrže ali udari žogo z nogo čez polovico igrišča, če je žoga v igri. Če 
obrambni igralec potisne žogo prek črtne črte, se izvaja udarec iz kota na strani, na kateri je žoga 
zapustila igrišče. Prekrški se ne seštevajo. Kazenski strel se izvaja z razdalje 7 metrov. Če igralec 
dobi rumeni karton, mora za 2 minuti zapustiti igrišče. Če nasprotna ekipa v tem času doseže zadetek, 
se lahko isti igralec vrne v igro. Igralec, ki je prejel dva rumena ali rdeč karton, na naslednji tekmi ne 
sme nastopiti. Tekmovalna komisija lahko za hujše prekrške in nešportno obnašanje prepove igranje 
na turnirju. 
Zmagovalna ekipa dobi tri točke, v primeru neodločenega rezultata pa vsaka ekipa po eno točko. O 
končni uvrstitvi odloča število osvojenih točk. Če pride do kroga dveh ali treh ekip z enakim številom točk, o višje 

uvrščeni ekipi odločajo naslednji kriteriji: 
a) število točk z medsebojnih srečanj, 
b) razlike med danimi in prejetimi zadetki v medsebojnih srečanjih, 
c) večje število doseženih zadetkov v medsebojnih srečanjih, 
d) skupna razlika v zadetkih celotnega turnirja, 
e) žreb. 

Zmaga pomeni 3 točke, remi 1 točko, poraz 0 točk. Trenerji ekip imajo pravico, da med tekmo enkrat 
vzamejo minuto odmora. Za vse drugo se upoštevajo nogometna pravila za šolska tekmovanja, ki jih 
imajo vodje področnih centrov.  
 



 

  

 

2. ODBOJKA (10 učenk) 

Vse tekme, tudi v finalu, se igrajo na dva dobljena niza do 25 točk, z najmanj dvema točkama razlike. 
Tretji odločilni niz se igra do 15 točk, z najmanj dvema točkama razlike. Igralni sistem se lahko 
spremeni in je odvisen od števila prijav. Šteje se po sistemu za vsako napako točka (»tie break«). 
Tekmuje se v dvoranah, ki ustrezajo pravilom igre (2m od bočnih linij, 3m izza črte za serviranje in 
7m nad igriščem ne sme biti ovir). Mreža za starejše učenke pa 218 cm, imeti mora antene. Igra se 
po pravilih Odbojkarske zveze Slovenije. Izvajalec mora priskrbeti dovolj visoko ravno podnožje za 
sodnika, mizo in stol za zapisnikarja ter semafor. Uporablja se zapisnik šolskih športnih tekmovanj. 
Vsaka zmaga se točkuje z dvema točkama, poraz nič točk. Ob enakem številu točk dveh ali več ekip 
se vrstni red določi na podlagi števila osvojenih točk, količnika vseh nizov in količnika vseh točk, 
medsebojne tekme. 
 
 

3. BADMINTON (4-6 tekmovalcev, 2-3 učenki + 2-3 učenci) 

V ekipnem tekmovanju tekmujejo skupaj licencirani in ne licencirani tekmovalci. Vsak ekipni dvoboj 
ima pet iger, obsega pa igro učencev posamezno, igro učenk posamezno, igro učencev dvojic, igro 
učenk dvojic in igro mešanih dvojic. Ekipa šteje najmanj štiri člane, dve učenki in dva učenca (največ 
3 + 3). Tekmovalec lahko v posameznem ekipnem dvoboju igra le dve igri. Sistem tekmovanja bo 
določen naknadno. Šteje oz. igra se po badmintonskih pravilih BZS, in sicer na dva dobljena niza do 
21 točk (oz. variante skrajšanega sistema). 
 
 

4. ŠAH (4 tekmovalci, med katerimi je najmanj ena učenka in rezerva) 

Tekmovalci igrajo po pravilih FIDE za pospešeni šah in ekipnem pravilniku ŠZS. Priporočamo, da 
igrajo po švicarskem sistemu, sedem do devet kol. Predviden igralni čas je 10 minut + 5 sekund na 
potezo na igralca/igralko. Sistem tekmovanja bo določen naknadno (odvisno od števila prijavljenih 
ekip). 
 
 

5. KROS (10-12 tekmovalcev, 4-6 učenk in 4-6 učencev) 

 
Šola lahko prijavi največ 6 tekmovalcev v kategoriji učencev in 6 tekmovalk v kategoriji učenk, za 
ekipno razvrstitev pa se upoštevata uvrstitve štirih (4) najuspešnejših tekačev in tekačic. Nastop v 
tekaški športni obutvi (»šprintericah«) in nogometni športni obutvi (»kopačkah«), ni dovoljen. 
Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi negativnega seštevka točk: prvouvrščeni 
dobi 1 točko, drugo uvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd. Zmaga šola z najmanjšim seštevkom 
točk štirih (4) učencev in učenk. Če imata dve ali več šol enako število točk, o vrstnem redu odloča 
uvrstitev slabšega – četrto uvrščenega tekmovalca oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo 
popolne ekipe.  
 

 



 

  

6. REŠEVANJE SPOROV 
 
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja je odgovoren vodja tekmovanja. Odločitev vodje 
tekmovanja je dokončna. 
 
 
7. KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE SKUPNEGA (EKIPNEGA) REZULTATA 
 
Takoj po zaključku posameznega tekmovanj, vodje tekmovanj oddajo informacijski službi predpisan 
zapisnik o tekmovanju. 
 
 
Tabela: Vrednost posamezne uvrstitve v točkah 

Uvrstitev Točke 
1. 15 
2. 12 
3. 10 
4. 8 
5. 6 
6. 5 
7. 4 
8. 3 
9. 2 

10. 1 
 

 

Za skupno uvrstitev velja seštevek vseh točk iz vseh petih športnih tekmovanj. Število točk za 
posamezno panogo je odvisno od doseženega mesta v posameznih panogi. Izračun se opravi na 
podlagi tabele za razdelitev točk. 
 
V primeru enakega skupnega števila točk zmaga ekipa, ki je v tekmovanjih dosegla boljše uvrstitve. 
 

Zmagovalec »EMŠ 2018 PENTATLON« je osnovna šola, ki bo osvojila največje število točk. 

 

 

ZVEZDICA TEAM 


