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1. člen - ORGANIZATOR 
Organizatorji ŠRI so občine Gorenja vas Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Nosilec v njihovem imenu 
je Športna zveza Škofja Loka, ki izvaja naloge Organizacijskega odbora iger (Odbor). 
 
2. člen – PRAVICA NASTOPA 
Na tekmovanjih lahko sodelujejo osebe stare nad 12 let :  

• Udeleženci, ki so občani občin UE Škofja Loka in so v njej zaposleni, lahko tekmujejo pod okriljem 
delovnih organizacij, samostojnih podjetnikov, ustanov, športnih društev in društev upokojencev, 
invalidov, študentov ali drugih interesnih skupin. 

• Sodelujejo lahko tudi posamezniki in ekipe, ki niso sestavljene iz občanov UE Škofja Loka, vendar 
tako sestavljene ekipe tekmujejo izven konkurence in se ne upoštevajo pri točkovanju ŠRI. 

• Posameznik lahko tekmuje za različne interesne skupine. 
 
3. člen – PRIJAVA NA TEKMOVANJE 
Ekipe se morajo za posamezno tekmovanje prijaviti v predpisanem roku, ki je opredeljen v razpisu in vabilu 
na tekmovanja. Prijavo poda predstavnik interesne skupine in navede plačnika prijavnin. Ekipe z mladimi 
do 18. leta ne plačujejo prijavnin. 
 
4. člen – NAČIN TEKMOVANJA 
Odbor določi športne panoge, ki se izvedejo v različnih občinah s pomočjo domačih društev. Igre potekajo 
skozi celo leto ločeno za moške in ženske ekipe ali enotno v združeni konkurenci. 

• Tekmovanja potekajo po različnih sistemih, odvisno od števila prijavljenih ekip. Tekmovanja se 
izvedejo v primeru, da so prisotne vsaj 4 ekipe pri individualnih panogah oz. 3 ekipe pri ekipnih 
panogah. 

• Tekmovanja za ŠRI lahko potekajo tudi kot dodatno tekmovanje na drugih športnih prireditvah : 
občinskih, tradicionalnih, drugih športnih iger… 

• Pri nekaterih športnih panogah se lahko izvedejo tekmovanja v več delih.  

• Športne panoge so lahko tudi ne tekmovalnega značaja, kjer se za ŠRI upošteva množičnost 
udeležencev interesne skupine. 

• Pri športnih panogah je v okviru tekmovanj lahko istočasno organizirano tudi občinsko ali 
medobčinsko posamično prvenstvo. 

• Pri nekaterih individualnih športnih panogah se točkuje doseženi rezultat tudi za »NAJ rekreativko, 
rekreativca« ŠRI.  

• Mešane ekipe tekmujejo le za moške ekipe in se točkujejo le za moško konkurenco. 

• Pravila in načini tekmovanja za posamezne športne panoge so ob razpisih objavljene na 
spletnih straneh iger www.zsport-skloka.si. 

 
5. člen – NAČIN TOČKOVANJA 
Sistem točkovanja poteka na osnovi uvrstitve ekipe v posamezni športni panogi, kjer se upošteva le ena 
najboljša ekipa. Zmagovalec prejme točke po izračunu : število različnih ekip x 10. Druga in naslednje ekipe 
prejmejo po 10 točk manj od predhodno uvrščenega. 
Točkovanje je ločeno za moške in ženske popolne ali nepopolne ekipe. Nepopolne ekipe so uvrščene za 
popolnimi ekipami. Seštevek se upošteva v točkovanju za vse ekipno tekmovanje. 

• Interesna skupina, ki ima na razpisanem tekmovanju več prijavljenih ekip, dobi v sistemu 
točkovanja za drugo in vsako naslednjo ekipo dodatno 1/10 točk prvo uvrščenega.  

• Točkovanje se izvede že, če pri tekmovanju sodelujejo najmanj  
o štiri ekipe iz različnih interesnih skupin pri individualnih panogah oz.  
o tri ekipe iz različnih interesnih skupin pri kolektivnih panogah.  

V nasprotnem primeru ekipe prejmejo 10 točk za sodelovanje oz. dodatne  
točke števila različnih ekip za drugo ekipo. 

http://www.zsport-skloka.si/


 
  
 
 

 

 

 

• Pri enotnem tekmovanju (združeno za moški in ženske) se osvojene točke 
ženskih ekip upoštevajo tudi pri točkovanju v ženski  konkurenci. 

• Pri športnih panogah, kjer se izvede tekmovanje v več delih, se ekipe 
»vmesno« točkuje po veljavnem sistemu. Po končanem zadnjem 
tekmovanju se na podlagi seštevka vseh »vmesnih« točk napravi končno 
točkovanje po veljavnem točkovnem sistemu, kjer se ekipi za dve udeležbi 
doda 10 točk, za udeležbo na treh tekmovanjih iste panoge 20 točk itd. 

• Za točkovanje za NAJ rekreativca/ko ŠRI se upoštevajo rezultati nekaterih individualnih športnih 
panog. Zadnje uvrščeni prejme 1 točko, vsak naslednji bolje uvrščeni točko več. Tretje uvrščenemu 
se dodata 2 točki, drugo uvrščenemu 4 in prvo uvrščenemu 6 točk. Za vsako udeležbo na 
tekmovanju rekreativec/ka prejme dodatnih 10 točk. 

• Športne panoge ne tekmovalnega značaja se točkuje za množičnost udeležencev ene interesne 
skupine in sicer – PRIMER : 

o za 5 »različnih« ekip udeleženk je možno dobiti za 1. mesto 50 točk, za drugo 40... 
Seštevek vseh točk znaša 150 točk;  

o 150 točk delimo s številom udeležencev : recimo imamo 25 udeležencev. Dobimo količnik 
6, ki z zmnožkom števila udeležencev ekipe le tej da točke za ŠRI. 

 
6. člen NAGRADE – PRIZNANJA 

• Prve tri uvrščene ekipe v posamezni športni panogi prejmejo priznanje, če sodelujejo najmanj tri 
različne interesne skupine. Do priznanj so upravičene tudi ekipe, ki niso sestavljene iz občanov UE 
Škofja Loka. 

• Ob izvedenih občinskih ali medobčinskih tekmovanjih se podelijo medalje. 

• Ob zaključku tekmovanja se podelijo priznanja najvišje uvrščenim ekipam. Na priznanju so 
navedene dosežene uvrstitve moških ekip, ženskih ekip ter vse ekipna uvrstitev. 

• Po zaključku tekmovanj NAJ rekreativci prejmejo priznanje in praktične nagrade tisti, ki so 
sodelovali na vsaj dveh tekmovanjih. Prednost v razvrstitvi imajo tisti, ki so sodelovali na večih 
tekmovanjih. 

 
7. člen – OBVEŠČANJE 
Odbor pripravi za igre generalni razpis. Pred začetkom vsakega tekmovanja dobijo zainteresirani 
udeleženci in javnost vabila k udeležbi. Vabila se objavljajo v različnih medijih ter so posredovana na javnih 
mestih, na spletnih straneh iger ter na Facebook-u.  
 
8. člen – PRITOŽBE 
Po odigranem srečanju je možna pisna pritožba v roku 10. minut vodji tekmovanja. Ob pritožbi se plača 
kavcijo 25 €. V primeru pozitivno rešene prošnje se kavcija vrne, v nasprotnem primeru zadrži. Pritožbo 
rešuje na prvi stopnji vodja tekmovanja oz. sodnik, na drugi stopnji Odbor iger. Njihova odločitev je 
dokončna. 
 
9. člen – ZAVAROVANJE POSAMEZNIKOV  
Športna zveza Škofja Loka in izvajalci tekmovanj bodo skrbeli za varno izpeljavo iger. Sodelujoči na 
tekmovanjih niso posebej zavarovani in se iger udeležujejo na lastno odgovornost. 

 

10. člen – TEKMOVALNE DISCIPLINE 
Odbor vsako leto v generalnem razpisu, objavljenem na spletnih straneh ŠRI, poda okvirni program 
tekmovanj po mesecih. Prav tako je pri panogah naveden predvideni kraj tekmovanja. 

 
11. člen -  KONČNE DOLOČBE 
Ta pravila zajemajo vsa splošna določila. Vsaka športna panoga posebej opredeljuje svoja tekmovalna 
pravila. Organizator si pridržuje pravico do sprememb tekmovanja. Pravila sprejema in dopolnjuje Odbor, 
ki upošteva tudi pobude udeležencev in izvajalcev iger. 
 
 

Organizacijski odbor Športno rekreacijskih iger, Gaber Srečko, predsednik 


