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PREDSTAVITEV PROJEKTA
Nova Gorica, 16. maj
KONCEPT POSLOVNIH ŠPORTNIH IGER 2015
Poslovne športne igre predstavljajo tekmovanje v petih olimpijskih panogah, in sicer:






Mali nogomet, 5+1 igralcev (ekipa max 10 igralcev), turnirski sistem, igra: 2 x 10 min z 2
min odmorom (sistem tekmovanja bo odvisen od števila prijavljenih ekip). Igralo se bo na
umetni travi.
Košarka, 5 igralcev (ekipa max 10 igralcev), turnirski sistem, igra: 2 x 10 min z 2 min
odmorom (sistem tekmovanja bo odvisen od števila prijavljenih ekip). Tekme se bodo
odvijale v telovadnici Partizan.
Odbojka, 6 igralcev (mešana ekipa max 10 igralcev- na igrišču najmanj dve osebi
posameznega spola), turnirski sitem, igra: na 2 dobljena niza (21 točk) (sistem
tekmovanja bo odvisen od števila prijavljenih ekip). Igralo se bo v Balonu.
Tenis–posamezno; kategorije: moški, ženske/ do 30 let, do 50 let in 50+; sistem na
izpadanje, igra: 9 dobljenih iger. Tekme na teniškem kompleksu v Športnem parku.
Tek- Cooperjev test- 2,4 km (6 krogov) za moške; 1,6km (4 kroge) za ženske/ do 30 let, do
50 let in 50+. Teklo se bo na stadionu v Športnem parku.

Zbor ekip ob 9 uri na glavnem stadionu.
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KOMU SO NAMENJENE
Poslovne športne igre so namenjene zaposlenim v podjetjih na slovenskem trgu.
Na Poslovnih športnih igrah 2015 lahko sodelujejo izključno sodelavci v podjetjih, ki prijavlja
ekipe oziroma posameznike na dogodek. Kot sodelavce se smatra:
- zaposlene, delavce v rednem delovnem razmerju
- študente, ki delajo v podjetju vsaj 3 mesece
- samostojne podjetnike, ki imajo s podjetjem redno sodelujejo vsaj 1 leto
Organizator poleg tekmovalnega dela pripravlja tudi spremljevalni program, kjer so poleg
udeležencev Poslovnih športnih iger 2015 dobrodošli tudi njihovi družinski člani, prijatelji ter
ostali navijači.

LOKACIJE IN TERMINI
Poslovne športne igre 2015 bodo organizirane na šestih lokacijah po Sloveniji v šestih različnih
terminih:







Nova Gorica, 16.5., Športni park Nova Gorica
Ljubljana, 13.6., Športni center Triglav in Park Tivoli
Moravske Tolice, 20.6., Terme 3000
Jesenice, 29.8., Športni park Podmežaklja
Maribor, 5.9., Športni park Tabor
Koper*, 12.9., Športni park Bonifika – »finalni«, zaključni dogodek

*Dogodek v Kopru bo predstavljalo nekakšen sklepni - finalni zaključek letošnjega projekta.
Zmagovalna ekipa oziroma posameznik v vsaki posamezni panogi oziroma kategoriji ima
pravico do brezplačne kotizacije na sklepnem dogodku v Kopru, 12. Septembra 2015.

ŠTARTNINA IN PRIJAVA
Štartnina velja za vsako posamezno lokacijo in za ekipo (ekipne panoge) oziroma posameznika
(posamezne panoge). Štartnina se poravna na podlagi računa, ki ga izda OKS-ZŠZ najmanj 8
dni pred dogodkom.
Znesek štartnin (oproščeno plačila DDV):
 Mali nogomet – 190,00 EUR za ekipo (do 10 članov)
 Košarka – 190,00 EUR za ekipo (do 10 članov)
 Odbojka – 190,00 EUR za ekipo (do 10 članov)
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 Tenis, posamezno – 35,00 EUR za udeleženca
 Tek (2,4 km M oz. 1,6 km Ž) – 9,00 EUR za udeleženca
Štartnina vključuje:
 Uradno majico Poslovnih športnih iger 2015
 Priznanje za udeležbo na Poslovnih športnih igrah 2015
 Možnost sodelovanja v spremljevalnem programu in sodelovanje v nagradnih igrah

ROK ZA PRIJAVO
Okvirne prijave – napoved udeležbe pričakujemo do 24.4.2015.
Zadnji rok za prijavo je torek, 5.5.2015- potrditev nastopa posameznih ekip (imena članov
ekip bomo potrebovali na dan prireditve).

KONTAKT ZA MOREBITNA DODATNA VPRAŠANJA
Nova Gorica:
Vojko Orel, E: vojko.orel@sz-ng.si, M: 041/652-876
Meta Mačus, E: vojko.orel@sz-ng.si, M: 041/640-875
Koordinacija na državni ravni:
Matevž Brec, E: matevz.brec@sportforum.si,M: 051/262-407
Taja Škorc, E: taja.skorc@olympic.si, M: 031/698-723

