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Spoštovani udeleženci 13. letnih iger SKEI Slovenije
Letošnje letne igre SKEI Slovenije bodo v soboto 11.6.2016 v Kopru. Igre bodo v športnem
centru Bonifika, ki se nahaja tik ob morju, ločuje ga samo eno parkirišče. Vseh prijavljenih
udeležencev članov SKEI Slovenije je preko 500 iz vseh ReO SKEI razen iz Pomurja. Glede na
to, da je število udeležencev rekordno veliko, bo potrebno skrbeti tudi za red in disciplino na
tekmovališčih in prireditvenem šotoru, kjer bo podelitev odličij in zaključek tekmovanja.

Program prireditve:
- do 8. ure prihod udeležencev iz regij v Koper – parkirišče ob stadionu Bonifika (velja za
vse udeležence, ki bodo na kraj dogodka prišli z avtobusom oz. osebnimi vozili, na
fotografiji je z rdečo označena pot iz smeri Ljubljana. Izhod za Koper je Semedela, takoj
po prevoženem prvem krožišču zavijete desno in upoštevate navodila redarjev.
Sekretarje oz. vodje poti prosim, če o tem obvestijo tudi voznike avtobusov).
- ob 8.15 uri otvoritev tekmovanja,
- ob 8.30 uri začetek tekem v odbojki, malem nogometu in namiznem tenisu. Točen čas
tekmovanja v vlečenju vrvi, pikadu in suvanju kamna v daljino se bo določil glede na
končanje ostalih panog.
- od 12.00 ure dalje bo v šotoru kosilo za vse prijavljene udeležence (bloke bodo razdelili
sekretarji ReO SKEI oz. vodje poti)
- ob 9. uri pričetek rekreacijskega pohoda v Škocjanski zatok
- ob 16.00 uri razglasitev rezultatov in družabno srečanje
- ob 21.00 uri zaključek in odhod proti domu.
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Pohodnikom v Škocjanski zatok
Škocjanski zatok je naravni rezervat, ki ga je Vlada RS leta 2004 uvrstila v ekološko
pomembna območja. Za javnost je ponovno odprt od 2. marca letos. Rezervat leži tik ob
avtocesti pri vstopu v mesto Koper in med luko Koper. Prijavljeni pohodniki se bomo od ŠC
Bonifike do cilja odpravili peš in sicer pot poteka ves čas po urejenem pločniku mimo
trgovskega centra in luke Koper do glavnega vhoda Škocjanski zatok. Glede na to, da je
prijavljenih cca. 100 udeležencev bo potrebno na poti paziti, na red in disciplino ter
upoštevati cestno prometne predpise, ki veljajo za pešce. Do vhoda v Škocjanski zatok je cca.
3 km. Ogled rezervata bo voden, za vse udeležence pa velja red, ki ga predpisujejo pogoji
obiskovanja rezervata. To pomeni, da bo potrebno upoštevati navodila, ki nam bodo dana ob
samem prihodu v Škocjanski zatok.
Zemljevid poti v eno smer, več o rezervatu si lahko ogledate na http://www.skocjanskizatok.org/

Pot nazaj v športni center Bonifika bo tudi po pešpoti v izjemnem primeru pa bo organiziran
avtobusni prevoz.
Vse udeležence prosim, da si priskrbijo osvežilne napitke, ker vreme bo, dobra volja pa tudi.
Se vidimo v Kopru.
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