
Na  podlagi ……… člena Statuta Zveze veteranov vojne za Slovenijo je Komisija za šport 

na  seji, dne ……… 2009 sprejela, Predsedstvo ZVVS pa na seji, dne ………. potrdilo 

 

 

P   R   A   V   I  L   A 

 

VETERANSKIH ŠPORTNIH IGER SLOVENIJE 

 

 

I. Splošne določbe 

 

1. člen 

 

Ta pravila urejajo načrtovanje športnih iger v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo (v 

nadaljevanju ZVVS) 

 

2. člen 

 

Športne igre veteranov vojne za Slovenijo se izvajajo po programu, ki ga predlaga 

Komisija za šport pri ZVVS. 

 

Program potrdi predsedstvo ZVVS. 

 

3. člen 

 

Osnovna naloga Komisije za šport je, da enkrat letno organizira športne igre ZVVS, da 

pripravi letni program športnih prireditev, ki so pod pokroviteljstvom ZVVS (priznanja, 

pokali, kolajne). 

 

4. člen 

 

Komisija za šport pri ZVVS objavi pogoje za izvedbo športnih iger ZVVS. Na razpis se 

lahko prijavijo le tista Območna združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS), ki 

imajo pogoje za izvedbo, glede na razpis.  

 

Na podlagi prispelih prijav Komisija izbere najboljšega ponudnika (športni teren – 

tekmovališča, topla prehrana za vse udeležence, startnina, nagrade ipd.) 

 

Ta določila se praviloma lahko uporabijo pri organizaciji iger v okviru območja kot 

pokrajine. 

 

RAZPIS TEKMOVANJA 

 

5. člen 

 

Organizatorji oziroma izvajalci športnih iger ZVVS morajo udeležencem iger pravočasno, 

20 dni pred tekmovanjem, poslati razpis tekmovanja. Udeleženec tekmovanja se mora 

prijaviti do roka, ki je v razpisu (zaradi biltena). 

 

 
II. LETNE ŠPORTNE IGRE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

 

6. člen 

 

Igre se izvajajo enkrat letno. Tekmuje se v posameznih športnih panogah, ki jih za vsako 

tekmovalno leto z razpisom tekmovanja določi Komisija za šport. Letne športne igre se 

naj odvijajo med 1. junijem in 15. junijem v tekočem letu. 



7. člen 

 

Pravico do udeležbe na letnih športnih igrah ZVVS imajo: 

 

- Člani ZVVS z izkaznico (v ekipi so lahko tudi ženske) 

- Člani ZPVD Sever z izkaznico (v ekipi so lahko tudi ženske) 

- Člani, ki niso mlajši od letnika 1973 

- Vsako OZVVS s po eno ekipo na posamezno disciplino 

 

Ta določila veljajo za vsa tekmovanja, ki jih razpiše Komisija za šport pri ZVVS (letni 

program). Identifikacija udeležencev se vrši na osnovi članske izkaznice ali veljavnega 

osebnega dokumenta s sliko. V primeru kršenja pravil udeležbe se ekipa, ki krši pravila v 

športni panogi diskvalificira.  

 

8. člen 

 

Letne športne igre se izvajajo v športnih panogah: 

 

- Streljanje z zračno puško serijske izdelave 

- Šah 

- Košarka – trojke 

- Kegljanje 

- Orientacijski tek 

- Vlečenje vrvi 

 

Tekmuje se po pravilih športnih zvez za posamezne športne panoge.  

 

9. člen 

 

Komisija za šport pri ZVVS izmed svojih članov določi  PREDSTAVNIKA za vsako športno 

panogo. 

 

Naloge predstavnika so: identifikacija udeležencev, spremljanje tekmovanja, sodelovanje 

pri razreševanju morebitnih nejasnosti, ocena izvedbe po končanem tekmovanju 

(protokol otvoritve, organizacija tekmovanja, pritožbe itd.) Predstavnik ali delegat pisno 

poroča  (na posebnem obrazcu) komisiji. Organizator lahko imenuje tudi komisijo za 

pritožbe. 

 
PROTOKOL OTVORITVE LETNIH ŠPORTNIH IGER ZVVS 

 

10. člen 

 

Ob otvoritvi veteranskih športnih iger se izobesi prapor ZVVS in OZVVS, ter evropska in 

državna zastava ter zastava občine gostiteljice iger. Izvede se državna himna ter pripravi 

krajši kulturni program.  

 

Igre odpre predsednik ali njegov pooblaščenec.  

 

Na otvoritev in zaključek športnih iger se povabijo gostje, predstavniki občine, športnih 

institucij in sponzorjev ter donatorjev.  

 

POROČANJE 

 

11. člen 

 

Izvajalci športnih iger so dolžni, da sprotno na panojih poročajo o izvidu rezultatov na 

tekmovališčih (odgovoren tudi delegat). 



Prav tako izvajalec na podlagi prijav izdela startne liste, bilten, kakor tudi po zaključenem 

tekmovanju – bilten z rezultati (za vse ekipe). Startne liste morajo biti izobešene tudi na 

panojih. 

 

FINANCIRANJE 

 

12. člen 

 

Na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga potrdi predsedstvo ZVVS, se sofinancira 

organizacija letnih športnih iger ZVVS. 

 

Višino prijavnine določi Komisija za šport pri ZVVS. 

 

Sofinancirajo se tudi prireditve, ki so sprejete z letnim programom dela komisije in ZVVS. 

 

TOČKOVANJE 

 

13. člen 

 

Rezultati letnih športnih iger ZVVS se točkujejo po naslednjem točkovnem sistemu. 

 

1. mesto 150 točk 

2. mesto  130 točk 

3. mesto  110 točk 

4. mesto  100 točk 

5. mesto  90 točk 

6. mesto  80 točk 

7. mesto  75 točk 

8. mesto  70 točk 

9. mesto  65 točk 

10. mesto  63 točk 

11. mesto  61 točk 

12. mesto  59 točk 

13. mesto  57 točk 

14. mesto 55 točk 

15. mesto 53 točk 

16. mesto 51 točk 

17. mesto 49 točk 

18. mesto 47 točk 

19. mesto 45 točk 

20. mesto 43 točk 

21. mesto 41 točk 

22. mesto 39 točk 

23. mesto 38 točk 

itd. po točko manj 

 

SKUPNA RAZVRSTITEV 

 

14. člen 

 

Na podlagi seštevka zbranih točk iz vseh tekmovalnih panog je zmagovalec tista ekipa, ki 

zbere največ točk. V kolikor imata dve ekipi enako število točk ima prednost tisti, ki ima 

naslednjo boljšo uvrstitev v posamezni panogi.  

 

 

 



PODELITEV PRIZNANJ 

 

15. člen 

 

Ekipam se podelijo naslednja priznanja:  

 

- Prehodni pokal za osvojeno skupno 1. mesto med ekipami ZVVS. 

- Prehodni pokal za osvojeno skupno 1. mesto med ekipami ZPVD Sever. 

- POKALI ZA 1.2.3. mesto ekipno (ZVVS in ZPVD Sever) 

- POKALI za 1.2.3. mesto po posameznih tekmovalnih panogah (ZVVS in ZPVD Sever) 

- KOLAJNE za 1.2.3 mesto za člane ekip po posameznih tekmovalnih panogah (ZVVS in 

ZPVD Sever). 

- Priznanje za udeležbo na veteranskih športnih igrah za vse sodelujoče ekipe (ZVVS in 

ZPVD Sever) 

 

Ekipa, ki osvoji prehodni pokal 3 krat, ga prejme v trajno last. 

 

Za prehodni pokal se upoštevajo osvojene točke po posameznih športnih panogah.  

 

 

III. POKRAJINSKE  ALI OBMOČNE ŠPORTNE IGRE ZVVS 

 

16. člen 

 

Športne aktivnosti se izvajajo po internih pravilih in programu PO ali OZVVS. 

Lahko se upoštevajo kriteriji in merila teh pravil in športnih zvez posameznih športnih 

panog. 

 

Nosilci in organizatorji lahko izvedejo tekmovanje tudi v drugih športno rekreacijskih 

panogah; ribolov, balinanje, pikado, pohodništvo, nogomet… 

 

17. člen 

 

Vodstvo tekmovanja sestavljajo: 

- vodja tekmovanja, 

- sodnik z licenco v posamezni panogi, 

- ustrezno število tehničnih pomočnikov 

 

18. člen 

 

Pravila tekmovanja v posameznih športnih panogah so podrobneje navedena v prilogi teh 

Pravil. Priloga je tudi letni program Komisije za šport pri ZVVS. 

 

19. člen 

 

Ta pravila so sprejeta, ko jih sprejme Komisija za šport pri ZVVS in potrdi predsedstvo 

ZVVS. 

 

 

Predsednik Komisije za šport Pri ZVVS        Predsednik ZVVS 

    Adi Vidmajer              Janez Pajer 

            

        

 


