
 ŠPORTNA ZVEZA CELJE  
  Dečkova cesta 1, 3000 CELJE, - SLOVENIJA  

  Tel:: 03 491 92 90; Fax: 03 491 92 90  
  E-mail: szc.celje@gmail.com ; Spletna stran http://www.szc.si  

 

Številka:  SICR- 05 -2017 

Datum:  5.1.2017  

 

   RAZPIS ŠPORTNO REKREATIVNIH TEKMOVANJ 

Športna zveza Celje v letu 2017 razpisuje rekreacijska tekmovanja v naslednjih disciplinah: 

 PANOGA SPOL 
1 BADMINTON moški  ženske  
2 ODBOJKA   mešano (3+3)  

3 ODBOJKA NA MIVKI    mešano (2+2)  

4 NAMIZNI TENIS  moški  ženske  dvojice (moški ali ženske ali mešano) 

5 VLEČENJE VRVI  moški  ženske   
6 PETEROBOJ  moški  ženske   

 
I.  Igralni dan za odbojko: torek - tekme ob 18:00 in 21:00 ure.  

Tekme se igrajo po pravilniku Športne zveze Celje. Tekmovanje je dvokrožno spomlad – jesen. 

Vse tekme se igrajo v dvorani Srednje gostinske šole Celje.  

II.  Igralni dan za odbojko na mivki: ponedeljek  in sreda - tekme ob 19:00 in 21:00 ure           

Tekme se igrajo po pravilniku Športne zveze Celje.  

Vse tekme se igrajo na igriščih letnega kopališča v Celju v junij, julij in avgust.  

IV.  Tekmovalni dan za Badminton: Aprila 2017 ponedeljek in/ali četrtek ob 17:00 uri.  

V.  Igralni dan za namizni tenis: torek - tekme ob 18:00 in 20:00 ure.  

Tekme se igrajo po pravilniku Športne zveze Celje. Tekmovanje je dvokrožno.  

Vse tekme se igrajo v športni dvorani Zlatorog – PLAY CAFE VHOD 2.  

VI.  Tekmovalni dan za vlečenje vrvi: torek - tekme ob 18:00 in 20:00 ure.  

Tekme se izvajajo po pravilniku Športne zveze Celje. Vse tekme se izvajajo na  

Atletskem stadionu v Celju v mesecu maju 2017.  

VII.  Tekmovalni dan za peteroboj: sobota - tekme ob 9:00 in 13:00 ure.  

Tekme se izvajajo po pravilniku Športne zveze Celje. Vse tekme se izvajajo na                                      

Atletskem stadionu v Celju v mesecih maj in junij 2017. 

Začetek tekmovanj odbojka liga spomladanski del, 31. januarja 2017. Prijavo 

pošljite do roka po pošti, faxu ali mail-u. 

ZADNJI ROK – sreda 26. januarja 2017. 
 

Tel/Fax: 03 491 92 90 e-mail: szc.celje@gmail.com  

 

Višina prijavnine bo znana po zaključenih prijavah. Ekipe bodo prejele račun skupaj z razporedom in urnikom.  

 

 

Športni pozdrav,                      

 

 

                                

                                                                                                   

Priloga: 

 Prijavnica 2x 

 Pravilnik 

 

Sekretar 

Športne zveze Celje 

Hasan IBRIĆ, spec. posl.ekon. 
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- PRIJAVA EKIPE ZA ŠPORTNE IGRE CELJA 2017-  

 

       IME EKIPE: ___________________________________________ (obkroži panogo in spol)  

 
 PANOGA SPOL 
1 BADMINTON moški  ženske  
2 ODBOJKA   mešano (3+3) – minimum 2 + 2 

3 ODBOJKA NA MIVKI    mešano (2+2) – 2 + 1 

4 NAMIZNI TENIS  moški  ženske  dvojice (moški ali ženske ali mešano) 

5 VLEČENJE VRVI  moški  ženske   
6 PETEROBOJ  moški  ženske   

 
Vodja ekipe (priimek ime in naslov):______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

  

Tel/Fax:__________________ GSM:_____________________E-mail:__________________________________ 

 

Prijavnino bo poravnal-a (ustrezno obkroži): firma (točen naslov,davčni zavezanec da – ne ) ali zasebnik  

(točen naslov z vsemi podatki ): 

 

Popolno ime firme plačnika oziroma posameznika (z naslovom in sedežem): 

 

Podjetje / društvo oz. Naziv posameznika:   ______________________________________________ 

 

Naslov - ulica:      ______________________________________________ 

 

Poštna številka in kraj:     ______________________________________________ 

 

Elektronski naslov:      ______________________________________________ 

 

Telefon:       ______________________________________________ 

 

Telefaks:       ______________________________________________ 

 

Davčna številka – ID za DDV:    ______________________________________________ 

 

Matična številka:      ______________________________________________ 

 

Transakcijski račun in naziv banke, kjer je račun  ______________________________________________ 

odprt:  

 

Ime in priimek kontaktne osebe:    ______________________________________________ 

 

Telefon kontaktne osebe:     ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

        Kraj in datum:                                   Žig:                              Podpis:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


