ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO ZVEZDICA MARIBOR
Preradovičeva ulica 22, 2000 MARIBOR
E – pošta: srd.zvezdica.mb@gmail.com
TR: 0417 3000 0753 981
DŠ: 16104340

Organizator in izvajale:
Škofijska gimnazija A. M. Slomška Maribor
Vrbanska 30
2000 Maribor

PODROČNO PRVENSTVO SŠ V
ROKOMETU ZA Š.L. 2013/14 (dijakinje, dijaki )
RAZPISUJE:

TERMIN:
v 12.11.2013 za dijakinje in 18.11.2011 za dijake
KRAJ IN ČAS: v dvorani Škofijske gimnazija AMS (Vrbanska 30) s pričetkom ob 10.30
uri.
PRIJAVE: s prijavnico po mailu : nikola.bistrovic@gmail.com

Prijavite se najkasneje do PETKA 8.11.2011 do 15.00 ure.
ŽREBANJE: predstavniki šol ste vljudno vabljeni na žrebanje, ki bo na dan tekmovanja ob
7.30 v kabinetu športne vzgoje (upoštevali bomo samo pravočasno prijavljene šole).
Nosilci skupin so določeni glede na lanske uvrstitve.
PROPOZICIJE: igralo se bo po veljavnih pravilih EHF, čas igranja 2 x 10 minut (15 min, če
bo prijavljeno manjše število ekip), izključitev 1 min,
ostala pravila bomo dorekli na žrebanju, sistem tekmovanja bo prirejen
številu prijavljenih ekip; moštvo šteje največ 15 igralcev.
Pravico nastopa imajo redno vpisani dijaki in dijakinje letnik 1994 in mlajši
(s seboj imejte potrjene tekmovalne kartone!)
KOTIZACIJA: 50 EUR na posamezno ekipo. V znesku je že DDV. Iz kotizacije bodo pokriti
stroški: sojenje, koriščenje dvorane in organizacija.

Kotizacijo nakažite do 8.11.2013 za dijakinje in 12.11.2013 za dijake!
Naslov: Slomškov zavod , Vrbanska 30, 2000 Maribor
TRR: 24100-9003950677 za rokometno tekmovanje SŠ
Račun za kotizacijo prejmete po plačilu.
NAGRADE: pokali in medalje za prve tri ekipe ter pokal za MVP
NAPREDOVANJE: prvo in drugo uvrščeni ekipi napredujeta v četrtfinale DP.
NAVIJAŠKE SKUPINE: vsaka prijavljena šola lahko pripelje s sabo navijaško (plesno)
skupino, ki nastopa med odmori. Prosimo, da navijaško (plesno) skupino prijavite na e-mail
(nikola.bistrovic@gmail.com) zaradi lažje organizacije.
MALICA in VODA: V dvorani je avtomat za vodo in možnost subvencionirane malice v
šolski menzi. Za več informacij pokličite ali pišite.
OPOZORILO: vsi sodelujoči tekmujejo na lastno odgovornost, v dvorani

obvezna uporaba športne opreme in za odtujene predmete ne odgovarjamo.
INFO: 041 965 802 (Nikola)

Organizator : Nikola Bistrovič,prof.

