Odbor za šport pri OZS, je na svoji dopisni seji, dne 02. 08. 2015, sprejel naslednja

PRAVILA IN RAZPISNE POGOJE
ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI
POLETNE IGRE OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV 2015
I.

ORGANIZATOR IN IZVAJALEC PRIREDITVE

Poletne igre obrtnikov in podjetnikov 2015 –»PIO 2015«, Ravne ne Koroškem,
sobota, 19.9.2015 s pričetkom ob 10.00 uri.
Organizator: OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Odbor za šport pri OZS
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Izvajalec:

II.

ZAVOD ZA KULTURO,ŠPORT,TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI
RAVNE NA KOROŠKEM
Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem

PRAVICA PRIJAVE NA PRIREDITEV IN UDELEŽBE NA TEKMOVANJU

Prireditve se lahko udeležijo obrtniki in podjetniki, ki so člani OZS, ter njihovi družinski člani,
zaposleni delavci pri obrtnikih, upokojeni obrtniki, štipendisti, vajenci in učenci pri obrtnikih,
zaposleni v OOZ in OZS.
Tekmovalke in tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Tekmovanja se lahko udeležijo zgolj
polnoletne osebe. Organizator ne odgovarja za poškodbe, nastale kot posledica neupoštevanja
navodil iz varstva pri delu, za katerega je odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe. Za osebne
predmete in opremo organizator ne odgovarja.
Vodje ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev. Tekmovalci so dolžni, na zahtevo vodij
posameznih tekmovalnih disciplin oziroma sodnikov, dokazati svojo istovetnost z veljavno osebno
izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju
ni mogoč.
Podatki o udeležencu: Naziv podjetja, priimek in ime, letnica rojstva, spol, kontakt (številka mob.
telefona, elektronski naslov), tekmovalna panoga (prijava je možna na največ tri (3) panoge v
sklopu katerih bo na tekmovanju prisoten uradni sodnik, oz. vodja tekmovanja, glede preostalih
panog omejitev ni. Prijava pred izvedbo dogodka je obvezna tudi za ogled podzemlja Pece in
pohod.
Prijavitelj jamči za verodostojnost podatkov. Za morebitne lažne podatke o nastopajočih
tekmovalcih se prijavitelj izloči iz upoštevanja ekipnih uvrstitev. Prav tako se ne upošteva
rezultata tekmovalca, ki se mu dokaže, da nastop ni v skladu s predpisi.
III.

PRIJAVE

Vsak udeleženec izpolni prijavnico čitljivo, popolno, ter z velikimi tiskanimi črkami v obrazec, ki
je priloga tega pravilnika, ter jo posreduje svoji območni obrtno-podjetniški zbornici (OOZ), le-ta
pa nato Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) posreduje celoten seznam prijavljenih v
posamezni OOZ.
OOZ posredujejo OZS pisne prijave kandidatov v obliki seznama najkasneje do vključno 11. 09.
2015, na e-naslov jana.golic@ozs.si in/ali barbara.peteros@ozs.si
Tekmovalci in udeleženci morajo biti prijavljeni na predpisanem obrazcu, ki ga pošlje organizator
OZS vsem OOZ.
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Prijave za tekmovanje bodo zbirale OOZ in/ali OZS. Posamezna prijava v OZS je možna, a le za
zaposlene v OZS, vse preostale prijave pa bo OZS posredovala dotični OOZ. Ta bo za
organizatorja pripravila celoten seznam prijavljenih v posamezni OOZ. Seznam prijavljenih OOZ
posredujejo v OZS najkasneje do 11. 09. 2015. Kotizacijo za vse svoje prijavljene udeležence
poravna OOZ na račun OZS.
Podatki za plačilo kotizacije (pomembno za OZS in OOZ):
TRR račun OZS: NLB, d. d., Ljubljana 02013-0253606416 – sklic na št. 00-200046
Po datumu 11. 09. 2015 spremembe oziroma nove prijave zaradi organizacijskih priprav niso več
možne.
OOZ same poskrbijo za udeležbo prijavljenih, saj denarja zaradi odsotnosti prijavljenih OZS ne
vrača.
IV.

TEKMOVALNE DISCIPLINE

1. MALI NOGOMET
2. KOŠARKA
3. ODBOJKA
4. TENIS
5. KEGLANJE
6. NAMIZNI TENIS
7. TEK
8. PIKADO
9. NAMIZNI NOGOMET
10. VLEČENJE VRVI
11. KUHANJE GOLAŽA

– naravna trava, 6+1
– ulična, trojke, asfalt
– štiričlanska mešana ekipa, mivka
– mešane dvojice, pesek
– ekipa štirih tekmovalcev
– mešane dvojice
– moški, ženske
– ekipa treh tekmovalcev
– ekipa štirih igralcev
– osem članov
– minimalno dva člana

Organizator prireditve si v primeru slabega vremena ali drugih nepredvidenih dogodkov pridržuje
pravico do spremembe lokacije tekme oziroma zamenjave športne panoge. Tekmovanje v tenisu
se v primeru dežja zamenja s tekmovanjem v badmintonu.
Uradni sodnik bo prisoten na tekmovanju v naslednjih športnih panogah: mali nogomet, košarka in
odbojka. V ostalih športnih panogah: tenis, kegljanje, namizni tenis, tek, pikado, namizni nogomet
in vlečenje vrvi, bo tekmovanje vodil vodja tekmovanja.
Na tekmovanju v kuhanju golaža bo pripravljene jedi ocenila strokovna komisija, imenovana s
strani organizatorja PIO 2015.
Vsa tekmovanja se odvijajo v skladu z internimi in uradnimi pravili, in sicer:
MALI NOGOMET - tekmuje se v neobvezni mešani (M+Ž) konkurenci. Ekipa je sestavljena iz
največ sedmih (7) tekmovalcev in sicer šest (6) igralcev v polju, plus vratar (6+1). Ekipa ima lahko
največ štiri (4) neobvezne rezerve. Igra se na naravni travi. Igralec lahko nastopa v tekmovanju
samo za eno ekipo. Dovoljena je uporaba nogometnih čevljev (športni copati) brez čepov. Ekipa si
priskrbi enotne majice. http://www.nzs.si/nzs/akti
KOŠARKA (trojke) - tekmuje se v neobvezni mešani (M+Ž) konkurenci . Ekipa šteje tri (3) igralce
in največ dve (2) neobvezni rezervi. Igra se na asfaltu.
http://www.kzs.si/o-kzsdokumenti/dokumenti/pravilniki/.
ODBOJKA (na mivki) - tekmuje se v mešani (M+Ž) konkurenci. Ekipa je sestavljena iz štirih (4)
tekmovalcev, od tega minimalno ena (1) ženska in največ dve (2) neobvezni rezervi.
http://www.drustvo-dosmb.si/dokumenti/ZOSS.2013-2016_Pravila%20odbojkarske%20igre%20%20kon%C4%8Dna.pdf
in http://www.odbojka.si/ozs/sodniki/zoss_dokumenti/zoss_pravila/zoss_p_uradna
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TENIS - tekmuje se v mešani (M+Ž) konkurenci. Ekipa je sestavljena iz enega (1) tekmovalca in
ene (1) tekmovalke. Vsak tekmovalec ima lahko po največ eno (1) neobvezno rezervo. Igra se na
peščenem igrišču.
http://www.teniska-zveza.si/PortalGenerator/document.aspx?id=1125
(v primeru dežja se namesto TENISA izvede tekmovanje v BADMINTONU - Tekmuje se v mešani
(M+Ž) konkurenci. Ekipa je sestavljena iz enega (1) tekmovalca in ene (1) tekmovalke. Vsak
tekmovalec ima lahko po največ eno (1) neobvezno rezervo.
http://www.badminton-zveza.si/stran/16-Pravilniki)
KEGLJANJE (disciplina »borbene igre«) - tekmuje se v moški in ženski konkurenci. Ženske
lahko nastopajo v moški ekipi. V ženski konkurenci ne morejo nastopati moški. Ekipa je
sestavljena iz treh (3) tekmovalcev in največ dveh (2) neobveznih rezerv v posamezni konkurenci.
http://www.kegljaska-zveza.si/kzs-info/pravilniki/
NAMIZNI TENIS - tekmuje se v mešani (M+Ž) konkurenci. Ekipa je sestavljena iz enega (1)
tekmovalca in ene (1) tekmovalke. Ekipa ima lahko tudi neobvezno rezervo, ki lahko nastopa v igri
dvojic ali v naslednjem drugem dvoboju. http://ntzs.si/dokumenti/
TEK - tekmuje se v športni panogi – Cooper (M+Ž). Moški tečejo 2.400 m, ženske 1.600 m. Za
ekipno tekmovanje za pokal zbornic se šteje seštevek najboljšega časa moškega in najboljšega
časa ženske tekmovalke.
PIKADO - tekmovanje poteka v HI-SCORE, devet (9) krogov. Ekipa šteje tri (3) tekmovalce.
Lahko ima tudi eno neobvezno rezervo. Igra se po sistemu: PIKADO IMA VEDNO PRAV.
NAMIZNI NOGOMET - Ekipo sestavljajo štirje (4) igralci in lahko ima do tri (3) neobvezne rezerve.
http://namizninogomet.si/pravila/
VLEČENJE VRVI - Ekipo sestavlja osem (8) tekmovalcev in ima lahko do največ dve (2)
neobvezni rezervi.
ZA VSE NAŠTETE ŠPORTNE PANOGE VELJA UPORABA PRIMERNE ŠPORTNE OPREME.
KUHANJE GOLAŽA - Ekipo sestavljata najmanj dva (2) tekmovalca. Ekipa mora pripraviti 40
porcij jedi GOVEJI GOLAŽ, na običajen ali izviren način, v kotličku, na odprtem ognju (plinski
gorilnik), pred gledalci. Priprava jedi je omejena na dve (2) uri. Kotličke in kurišča zagotovi OZS,
prav tako meso, ostalo si priskrbijo ekipe same. Pripravljene jedi bo ocenila strokovna komisija s
strani organizatorja PIO 2015.
Če v panogi, kjer so obvezne mešane ekipe, ne bo ženske tekmovalke, bo ekipa prav tako imela
možnost nastopa v tekmovanju, s tem, da se rezultat uvrstitve ne upošteva pri točkovanju za
skupno uvrstitev OOZ!
V.
-

-

DODATNA PONUDBA
organiziran ogled podzemlja Pece in muzeja (http://www.podzemljepece.com)
pohod na Uršljo goro – srednje zahteven pohod, cca. ena ura vzpona iz Naravskih ledin do
vrha Uršlje gore (1.680 m), kjer se nahaja najvišje ležeča cerkev v Sloveniji.
(http://www.pzs.si/koce.php?pid=74)
sprehajalne / tekaške steze (http://www.sportravne.si/2013/)
plavanje, savne in druge storitve v ŠC Ravne na Koroškem (plačljivo)
šport po lastni izbiri (balinanje, badminton, ipd.), prostor zunaj zagotovljen, potrebujete le
lastne rekvizite.
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VI.

KOTIZACIJA ZA UDELEŽBO

Strošek udeležbe prijavljenega na dogodek PIO 2015 zajema:
-

stroške organizacije in izvedbe prireditve
stroške organizacije tekmovanj in ostalih aktivnosti vezanih na tekmovanja
stroške organiziranega ogleda podzemlja Pece in muzeja ter pohod na Uršljo goro
stroške spremljevalnega programa (vodenje dogodka, animacija, živa glasba – zaključna
slovesnost z ansamblom Štajerskih 7 itd.)
stroške nakupa majčke z natisom logotipa dogodka
stroške priznanj in nagrad
stroške hrane (malica, večerja)

PRIJAVNINA ZA UDELEŽENCA:
Višina kotizacije znaša 35,00 EUR (DDV vključen) in je enaka tako za tekmovalce kot preostale
udeležence.
Otroci do vključno 10. leta se lahko prijavijo na dogodek brezplačno, za otroke nad 10 let do
vključno 18 let znaša višina kotizacije 15,00 EUR (DDV vključen). Tekmovalnega dela prireditve
se lahko udeležijo zgolj polnoletne osebe.
Vstop v prireditvene prostore ter koriščenje vseh ugodnosti iz ponudbe organizatorja prireditve bo
možen samo z akreditacijsko kartico, ki jo bodo udeleženci prevzeli od svojega vodje ekipe.
Prijava je zatorej obvezna za vse, tudi otroke.
Vodje ekip OOZ na dan tekmovanja, dne 19. 09. 2015 ob 8.00 uri prevzamejo:
-

akreditacije za tekmovalce in ostale udeležence srečanja
bone za prehrano (malica, večerja)
razpored ekip
navodila in pravilnike za tekmovanja
urnik tekmovanj
propagandni material

Vodja ekipe se s podpisom ob prevzemu »paketa« zaveže, da bo ves prevzet material razdelil
med prijavljene na dogodek v svoji OOZ.
Organizator ne prevzame krivde, če kateri od tekmovalcev in sodelujočih ne bo pravočasno dobil
materiala, ki ga prevzame vodja ekipe.
Vse vodje ekip, ki bodo potrebovali dodatne informacije pred in med potekom PIO 2015, se
obrnejo na predsednika in/ali člane Odbora za šport pri OZS:
Predsednik: NIKI ZIMA, št. mob.: 041/643-288, e-pošta: niki.zima@ozs.si
Član: DUŠAN FIDLER, št. mob.: 031/650-605, e-pošta: dusan.fidler.mizarstvo@siol.net
Član ROBERT VINŠEK, št. mob.: 041/649-406, e-pošta: robert@kanet.si
Član ANDREJ PAPEŽ, št. mob.: 030/638-778, e-pošta: andrej@ensi.si
Vse vodje ekip v tekmovanju panoge kuhanja golaža, ki bodo potrebovali dodatne informacije
pred in med potekom PIO 2015, se obrnejo na DRAGA DELALUTA, podpredsednika Sekcije za
gostinstvo pri OZS, št. mob.: 041/630-982, e-pošta: drago@delalut.si.
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VII.

URNIK TEKMOVANJA IN OSTALIH AKTIVNOSTI

Dan prej: sestanek vodij ekip (navodila in točen čas bodo prejele vse OOZ naknadno)
Dan dogodka:
-

08.00 – 09.00 Prevzem paketa (Info točka ) - zadolženi vodje ekip
08.00 – 09.00 Prihod tekmovalcev v športni center Ravne
09.15 – 09.30 Slavnostna otvoritev in nagovor predsednika OZS
10.00 – 18.00 Tekmovanje v vseh športnih panogah
10.00 – 12.00 Tekmovanje v kuhanju golaža
10.00 – 13.00 Pohod na Uršljo goro ter ogled podz. Pece in muzeja (zbor na Info točki)
12.00 – 14.00 Malica in razglasitev zmagovalca v kuhanju golaža
16.00 – 17.00 Nagovor organizatorja in povabilo na (zgodnjo) večerjo
18.30 – 19.00 Slavnostna podelitev pokalov z živo glasbo (ansambel Štajerskih 7)

Organizator prireditve si v primeru slabega vremena ali drugih nepredvidenih dogodkov, pridržuje
pravico do spremembe urnika prireditve PIO 2015.
VIII.

ŽREB VRSTNEGA REDA

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem skupaj z Odborom
za šport pri OZS izvede žreb in na podlagi rezultatov določi razpored ekip v posameznih
tekmovalnih športnih panogah. Žreb se izvede dan pred tekmovanjem.
IX.

IZVEDBA ŠPORTNIH TEKMOVANJ IN REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV

Tekmuje se po internih pravilnikih Odbora za šport pri OZS in pravilnikih posameznih športnih
zvez. Interne pravilnike pravočasno prejmejo vodje ekip. Organizator si pridržuje pravico
spremeniti sistem tekmovanja glede na število prijavljenih ekip. O morebitnih spremembah bodo
vodje ekip obveščeni na sestanku vodij ekip oziroma na žrebu.
Vodje ekip so dolžni imeti na vsakem tekmovanju pri sebi seznam tekmovalcev. Tekmovalci sami
odgovarjajo za prijave, katere morajo biti skladne s pogoji sodelovanja na PIO 2015.
Tekmovalci so dolžni na zahtevo vodij posameznih tekmovanj ali sodnika dokazati istovetnost z
osebnim dokumentom, ki vsebuje sliko. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.
Morebitne pritožbe se vloži vodji tekmovanja v roku 15 minut po končani tekmi, ob plačilu kavcije v
višini 50,00 EUR; - vse pritožbe sprejema vodja tekmovanja!
Morebitni spori se rešujejo dvostopenjsko. Sodnik na licu mesta s sprejeto rešitvijo v petnajstih
(15) minutah rešuje vse spore na prvi stopnji. V primeru, da se vlagatelj pritožbe s predlagano
rešitvijo ne strinja, na drugi stopnji o pritožbi odloči posebna komisija, sestavljena iz treh članov
(predstavnik organizatorja prireditve, predstavnik izvedbe tekmovanja in sodnik dotične discipline).
Odločitve te komisije so izvršne.
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X.

KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE SKUPNEGA REZULTATA

Po končanem tekmovanju se izvede točkovanje za določitev skupnega zmagovalca iger. To bo
območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ), ki bo zbrala najvišje število točk.
Točkujejo se tekmovanja v naslednjih panogah: mali nogomet, košarka, odbojka, tenis, kegljanje,
namizni tenis in tek. Zmagovalna ekipa v posamezni panogi prejme 10 točk, druga 8, tretja 7 in
tako dalje do 1 točke.
Za OOZ lahko v posamezni panogi nastopa več ekip, za točkovanje se šteje uvrstitev le najboljše
ekipe.
Če v panogi, kjer so obvezne mešane ekipe, ne bo ženske tekmovalke, bo ekipa prav tako imela
možnost nastopa v tekmovanju, s tem, da se rezultat uvrstitve ne upošteva pri točkovanju za
skupno uvrstitev OOZ!
Seštevki vseh točk, zbranih v udeleženih panogah za posamezno OOZ, bodo določili skupno
uvrstitev in zmagovalno OOZ.
XI.

KONČNE DOLOČBE

V pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisane v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ta pravila je sprejel Odbor za šport pri OZS za potrebe prireditve »PIO 2015« na svoji dopisni seji
dne 02. 08. 2015 in stopijo v veljavo z dnem sprejema. Pravila veljajo do izteka vseh aktivnostih
navedenih v tem aktu.
Številka: 166/2015
Datum: 02. 08. 2015
Predsednik in člani Odbora za šport pri OZS:

Niki Zima, predsednik
Dušan Fidler, član
Robert Vinšek, član
Andrej Papež, član
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