
 

Ljubljana, januar 2019 

 

RAZPIS POKRAJINSKIH ŠPORTNIH IGER 
OSREDNJESLOVENSKE PZDU 

marec - maj 2019 

 

Na podlagi Pravil športnih iger upokojencev ZDUS in sklepa 1. seje Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo 

MZU Ljubljana – Osrednjeslovenske PZDU, ki je bila v sredo, 23. januarja 2019, razpisujemo  

 

Pokrajinske športne igre Osrednjeslovenske PZDU 2019. 
 

ŠPORTNE PANOGE 

Tekmuje se v 6 športnih panogah, ki so vključene v Državne športne igre upokojencev ter v namiznem tenisu in tenisu.  

Tekmuje se po Pravilih športnih iger upokojencev ZDUS in pravilih panožnih športnih zvez. 

1. Šah         Šahovski dom Ljubljana 

2. Namizni tenis        Športna dvorana Krim, Ljubljana 

3. Streljanje z zračno puško       Centralno strelišče Ljubljana  

4. Pikado         Družbeni dom Grosuplje 

5. Lov rib s plovcem (2 tekmi)       Ribnik RD Grosuplje in Ribnik Ledvička Ig 

6. Kegljanje        Kegljaški klub Hidro Medvode 

7. Balinanje         Športno društvo Zarja, Ljubljana 

8. Tenis    Športni park Kodeljevo, Ljubljana     

 

Zaradi realnosti rezultatov v posamezni športni panogi je zaželeno število vsaj štirih sodelujočih ekip. 

Datumi posameznih tekmovanj so v prilogi. 

 

PRIJAVA TEKMOVALCEV 

Prijave ekip na priloženi prijavnici s poimenskim seznamom članov ekip. Za vsako ekipo izpolnite posebno prijavnico.  

Na PŠI se lahko prijavi več ekip iz iste OZDU.  

PRISPEVEK ZA UDELEŽBO 10 EUR po osebi se plača za vse člane ekipe + rezervo.  

Ob prijavi je treba nakazati prispevek za ekipo na račun MZU Ljubljana, štev. TR:  0201 4001 9245 734.   

Pri plačilu obvezno navedite namen plačila. Prispevka ni možno plačati na tekmovanju. 

 

ROK PRIJAVE IN PLAČILA 
 

ŠAH:       do ponedeljka,  25.  FEBRUARJA  2019 

NAMIZNI TENIS:    do ponedeljka,      4.  MARCA           2019  

STRELJANJE:      do ponedeljka,  11.  MARCA           2019 

PIKADO:       do ponedeljka,  18.  MARCA           2019 

KEGLJANJE:   do ponedeljka,  25.  MARCA           2019 

RIBOLOV:   do torka,  23.  APRILA           2019 

BALINANJE:    do ponedeljka,        6.  MAJA               2019 

TENIS:     do ponedeljka,      13.  MAJA               2019 

 

    MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV LJUBLJANA 

 Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev 

 Ulica Janeza Pavla II. 4, 1000 Ljubljana            

  

 Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo 

       

     Telefon: 01 430 44 10                           E-mail: mzu@siol.net    

         Faks: 01 430 44 14                 Spletna stran: www.mzu-lj.si 

                       

                

                              

  

                      

                      

mailto:mzu@siol.net
http://www.mzu-lj.si/


POKRIVANJE STROŠKOV ŠPORTNIH IGER 

Osrednjeslovenska PZDU krije stroške najema tekmovališč, vodstva in sojenja tekmovanj, nabave priznanj, priprave 

biltena, zaključnega srečanja in ostale organizacijsko-tehnične stroške, povezane z izvedbo PŠI.  

Osrednjeslovenska PZDU krije tudi prijavnino in prevozne stroške za udeležbo zmagovalnih ekip na Državnih športnih 

igrah ZDUS 2019. 

Društva upokojencev krijejo stroške prijavljenih ekip na PŠI: prispevek za udeležbo, potne stroške idr. 

 

PRAVICA DO NASTOPA 

Pravico do nastopa na PŠI imajo upokojenke in upokojenci, včlanjeni v društva, klube in druge organizacije 

upokojencev na območju Osrednjeslovenske PZDU.  

Ob prihodu na PŠI so se člani ekip dolžni izkazati z veljavno upokojensko izkaznico, s plačano članarino za tekoče 

leto pri istem DU, ki ga zastopajo, v nasprotnem primeru ekipa izgubi pravico nastopa. Dejanski status upokojenca 

dokažejo z izkaznico ZPIZ. 

Tekmovalec ali tekmovalka lahko v tekočem letu nastopa samo za isto ekipo, uvrščeno na PŠI in DŠI.  

PŠI se izvajajo v moški in ženski konkurenci, ekipno in posamezno. Moška ekipa je lahko mešana. 

Na PŠI lahko nastopita v posamezni športni panogi največ dve moški ekipi in dve ženski ekipi iz istega DU.  

 

ODGOVORNOST 

Tekmovalke in tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator oz. izvajalec ne odgovarjata za kakršno koli 

poškodbo in škodo, ki bi nastala iz malomarnosti ali napačnega ravnanja tekmovalca na tekmovališču.  

 

PODELITEV PRIZNANJ 

EKIPAM, udeleženim na PŠI se podelijo pokali za doseženo 1., 2. in 3. mesto. V balinanju se podeli tudi pokal za 4. 

mesto. Pokali v posamezni športni panogi se podelijo samo v primeru, če sodelujejo najmanj tri (3) ekipe v ženski ali 

moški konkurenci. V balinanju prejmejo člani najboljših 4 ekip tudi medalje (zlata, srebrna, bronasta, bronasta). 

POSAMEZNIKOM – tekmovalcem pri posamezni uvrstitvi v streljanju z zračno puško, kegljanju, pikadu, namiznem 

tenisu in tenisu se podelijo medalje za 1., 2. in 3. mesto (zlata, srebrna, bronasta), v šahu pa za najboljše 4 deske (zlata, 

srebrna, bronasta, bronasta).  

Takoj po vsaki končani tekmi bodo razglašeni rezultati ter podeljeni pokali in medalje.  

Pokali najuspešnejšim OZDU v skupnem seštevku (1., 2. in 3. mesto), bodo podeljeni na zaključnem srečanju 

športnikov v torek, 11. junija 2019, v Športno rekreacijskem centru Mostec. 

  

OBMOČNA PREDTEKMOVANJA 

Območne zveze DU lahko pripravijo svoje razpise meddruštvenih - območnih tekmovanj.  

Zaradi pravočasne prijave najboljših ekip se meddruštvena tekmovanja v posameznih športnih panogah izvedejo 

najkasneje 14 dni pred rokom za prijavo na PŠI 2019.   Glej roke za prijavo na prvi strani!  

Predtekmovanj naj se udeležijo športnice in športniki iz čim večjega števila društev upokojencev.  

OZDU naj izvedejo tekmovanja v čim več športnih panogah, četudi v panogi sodelujeta le dve društvi, t.j. 2 ekipi.  

Po končanih območnih prvenstvih vodstva OZDU pošljejo na tajništvo MZU Ljubljana – Osrednjeslovenske PZDU 

poročilo, iz katerega je razvidno število sodelujočih ekip v posameznih športnih panogah in rezultati. 

 

BILTEN PŠI 

Rezultati bodo objavljeni v Biltenu PŠI 2019, ki ga prejmejo člani Komisije za šport in predsedniki OZDU. 

 

KONTAKTNE OSEBE MZU LJUBLJANA-OPZDU 

 Tajnica Cilka Lumbar              Telefon: 01 / 430 44 10 

 Koordinator Stanislav Tomšič  Telefon: 041 830 366 

 

Želimo vam obilo športnih užitkov! 

          Predsednik Komisije za šport,  

rekreacijo in gibalno kulturo:  

Stanislav Tomšič 

 


