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Tekmovanja ob  

prazniku občine Tržič 
od 21.11. do 13.12.2015 

 

 
OBČINA 

TRŽIČ 
     

 

IN   PROPOZICIJE   TEKMOVANJ ,  
KI BODO POTEKALE V  OKVIRU PRAZNIKA OBČINE TRŽIČ 

POD  POKROVITELJSTVOM  OBČINE  TRŽIČ  
 
 
 
 
 
1.  Kraj in datum:Dom krajanov Jelendol, sobota 21.11.2015 od 16. –19. ure 
2.  Tehnična izvedba: Športno društvo Jelendol – Dolina 
3.   Program: Tekmovanje v streljanju z  zračno puško serijske izdelave za moške in  

ženske. Tekmovalci bodo razdeljeni v štiri moške kategorije (do 50,60, 
  70 in nad 70 let) in dve ženski (do 50 in nad 50 let). V tekmovanju s    
  pištolo pa v eno moško in eno žensko kategorijo. Tekmuje se    
  po pravilih SZS.  

4. Priznanja:  Najboljši trije prejmejo medalje. Najboljši moški in ženske pa prehodni  

    pokal. Imetnik prehodnega pokala postane kdor je trikrat  postal  
    najboljši  v vseh treh panogah. 
5. Prispevek: Prispevek za udeležbo na posameznem tekmovanju znaša 3 €, za  
    skupni pokal pa 8 € in se plača ob prijavi. 
6..Prijave:      Tekmovalci se prijavijo na kraju tekmovanja pol ure pred začetkom  
     tekmovanja. 
 
 
 
1. Kraj in datum:  Kegljišče v Tržiču, sobota  5.12.2015  od 14. do 21. ure. 
2.   Tehnična izvedba: Kegljaški klub  Ljubelj Tržič 
3. Program:  Tekmovanje  v kegljanju v moški in ženski konkurenci 120 lučajev  

mešano, 15 metov v polno in 15 metov čiščenje na vseh štirih stezah.                     
4. Priznanja: Najboljši trije v posamezni kategoriji prejmejo pokale. 
5. Prispevek: Prispevek za udeležbo na tekmovanju znaša  7 € in se plača ob prijavi. 

6. Prijave:     Za tekmovanje se je  treba prijaviti najkasneje do četrtka 4.12.2014  
                  na kegljišču v Tržiču. 
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1. Kraj in datum:  Dom krajanov Lom pod Storžičem, ponedeljek,  7.12.2015  
   od 17. do 19.30 ure. 
2. Tehnična izvedba: Športno društvo Lom pod Storžičem 
3. Program: Tekmovanje v streljanju z  zračno puško serijske izdelave za moške in  

    ženske . Tekmovalci bodo razdeljeni v štiri moške in dve ženski    
    kategoriji. Invalidi tekmujejo v svoji kategoriji. Tekmuje se po pravilih 
    SZS. 

4. Priznanja:Najboljši trije v moški in ženski konkurenci prejmejo medalje. 
5.  Prispevek:Prispevek za udeležbo na tekmovanju  znaša 3 € se plača ob prijavi. 

6. Prijave:     Tekmovalci se prijavijo na kraju tekmovanja. 

 
 

1. Kraj in datum: OŠ Križe, petek  11.12.2015 ob 16.30 uri prijave  
      tekmovalcev, ob 17. uri pričetek tekmovanja. 

2. Tehnična izvedba:  Namiznoteniški klub Križe 
3. Program:  Tekmovanje posameznikov v moški in ženski konkurenci. Glede na  

                  število prijavljenih tekmovalcev se bodo oblikovale starostne   
                  kategorije. Invalidi tekmujejo v svoji kategoriji, v kolikor bodo   
                  prijavljeni vsaj 3 tekmovalci, v nasprotnem primeru se bodo  
                  vključili v najstarejšo kategorijo. Igra se po pravilih NTZS. 

4. Priznanja: Najboljši trije v moški in ženski konkurenci prejmejo medalje. 
5. Prispevek:Prispevek za udeležbo na tekmovanju v  znesku 2 € se plača ob  

                    prijavi. 
6. Prijave:      Prijavite se najkasneje 30 min pred začetkom tekmovanja. 

 
 
 

1. Kraj in datum: Dvorana v Križah, nedelja  13.12.2015 ob 10. uri pričetek   

        tekmovanja. 
2. Tehnična izvedba:  Športna zveza Tržič 
3. Program:  Tekmovanje v šahu za posameznike. Tekmovalci bodo nastopili v  

                             enotni kategoriji. Tekmovanje bo potekalo po švicarskem sistemu,   
                             9 kol,  igralnim časom 2 x 10 minut in pravilih ŠZS za hitropotezni  
                             šah. 

3. Priznanja: Najboljši trije uvrščeni prejmejo medalje, najboljši senior nad 60 let,    
                  najboljši mladi do 20 let in najboljši Tržičan prejmejo medalje.  

4. Prispevek:Prispevek za udeležbo na tekmovanju v  znesku 2 € se plača ob  

                    prijavi. 
5. Prijave:       Prijavo pošljite na mail sportna.zveza.trzic@t-2.net oz. se prijavite   

        najkasneje 30 min pred začetkom tekmovanja. 

 
Upoštevali se bodo izključno rezultati doseženi na dan tekmovanja, ki je določen v razpisu. 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj  bo po zaključku posameznega tekmovanja. 
 

Vsa tekmovanja razen turnirja trojk v košarki se upoštevajo pri točkovanju ekip in 
posameznikov v tržiških športnih igrah za leto 2014/15. 
Projekt poleg Občine Tržič podpira Fundacija za šport. 

 
Vabimo vse ljubitelje športa, da se tekmovanj udeležijo v čim večjem številu. 

mailto:sportna.zveza.trzic@t-2.net
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IN PROPOZICIJE  TURNIRJA TROJK V KOŠARKI  ZA  MOŠKE, 

 
1. Kraj in datum:  Osnovna šola Bistrica, v petek 4. decembra 2015, 
                                od 18. ure dalje 
 
2. Tehnična izvedba: Športna zveza Tržič – komisija za športno rekreacijo 
 
3. Propozicije: Na turnirju bodo veljala streetball pravila ( v ekipi trojk nastopijo  

največ štirje igralci). 
Pred finalno tekmo bosta tekmovanji v zabijanju in metanju 
trojk. 

                         Potek tekmovanja bo odvisen od števila prijavljenih ekip. 
 
4.   Prijave:      Zadnji  rok prijav je srede, 2. decembra  2015. 
                          Prijave s poimenskim seznamom igralcev je treba posredovati na  

naslov : 
 Športna zveza Tržič, Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič,  
 telefon: 05/90-10-313,  e-mail: sportna.zveza.trzic@t-2.net 

PRIJAVNINE NI. 
 

 

5.   Priznanja:   Zmagovalna ekipa prejme pokal v trajno last, igralci prvih treh ekip  
  pa prejmejo medalje. 

                          Zmagovalca v zabijanju in metanju trojk prejmeta  mali pokal. 
 
 
 

RAZGLASITEV POKALOV IN PODELITEV PRIZNANJ BO PO KONČANEM 
TEKMOVANJU. 

                                                                     
 

                     Športna zveza Tržič 
                                                                             Komisija za športno rekreacijo     
                                                                                         Predsednica 
                                     Ana JERMAN l.r. 
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