
 

 

  

Razpis 16. letnih športnih iger SKEI - Šempeter pri Gorici, 25.5.2019  

PROGRAM – URNIK 

  do 8. ure prihod udeležencev iz regij v HIT Šport Center (Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici) 

 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. Tekmovanje 
bo na prireditvenem prostoru posebej označeno. 

 ob 8.30 uri odhod avtobusa na Nogometni prostor v Biljah (umetna trava). (Skupinski odhod iz Bilj po 
zaključku tekmovanja ob 13.50 uri) 

 ob 9. uri pričetek rekreacijskega pohoda iz Hit Šport Center na Sv. Ot. 

 ob 15.30 uri razglasitev rezultatov in družabno srečanje. 

TEKMOVALNE DISCIPLINE:    

1.   MALI NOGOMET – moški                   

2.   ODBOJKA – ženske in moški               

3.   NAMIZNI TENIS – ženske in moški      

4.   PIKADO – ženske in moški                  

5.   VLEČENJE VRVI – ženske in moški      

6.   SUVANJE KAMNA – moški               

7.   REKREACIJSKI POHOD - Sveti Ot 

8.   PRSTOMET ( ta igra bo potekala poizkusno in se ne bo štela v skupni seštevek )                 

PRAVILA TEKMOVANJA: 

Tekmovanje poteka po Pravilniku športnih iger SKEI Slovenije. 

PRIJAVE TEKMOVALK, TEKMOVALCEV IN SPREMLJEVALCEV 

Poimenske prijave posameznih tekmovalcev je potrebno prijaviti na priloženi prijavnici. 

Regijske organizacije pošljejo prijave na naslov: skei.posocje@siol.net, najkasneje do srede, 15. maja 2019. 

Več >> 

V A B L J E N I! 
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NOVICE  

 

Info SKEI št. 3/2019  

08.04.2019 - Aktivnosti SKEI v marcu 2019.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Delavska enotnost št. 7; 4.4.2019  

05.04.2019 - Nove, zanimive vsebine...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Ekonomska izhodišča za kolektivna pogajanja; predavatelj Ljubo 

Cvar  

18.12.2018 - Odgovorno iskanje poti med željami in ekonomsko realnostjo.  

 

Prepoznavanje in reševanje konfliktov; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Naučimo se reševati in obvladovati konflikte.  

 

Pridobivanje novih članov; predavatelj Vojko Fon  

11.12.2018 - Naša moč je v članstvu.  

 

  

  
© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  
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