FESTIVAL ŠPORTA – ŠOŠTANJ AKTIVNO MESTO

29.5.17 – 4.6.17
Brezplačne vadbe od ponedeljka, 29.5.17 do petka, 2.6.17
URNIKI BREZPLAČNIH VADB
OTROCI
TERMINI
Pon. - petka
13.00 - 14.00
Pon, sre, pet
12.00 – 13.00
Pon – pet
12.00 – 14.00
Pon, sre, pet
16.00 – 18.00
Pon – pet
16.00 – 18.00
Pon – pet
16.00 – 18.00
Pon, čet (1. in 2.r.)
Pon, sre (3. – 5.r.)
13.00 – 14.00
Tor. 14.30 – 16.00 (6.-9.r.)
čet. 14.00-15.00) (6. – 9.r.)

AKTIVNOST
Osnove borilnih
veščin
Kondicijska vadba

Tor in čet
16.00 – 19.00
Pon – pet
17.00 – 18.00

Pon, sre, pet 17.00 – 19.00
Sobota od 13.00 – 17.00

Kegljanje

OBJEKT
Zunanje igrišče OŠ
KDK
Zunanje igrišče OŠ
KDK
Kegljišče Šoštanj

IZVAJALEC
Karate klub Velenje

Ulična košarka

Tresimirjev park

Odbojka na mivki

Tresimirjev park

Nogomet

Štadion NK Šoštanj

Nogometni klub
Šoštanj

Rokomet

Rokometno igrišče ali
zunanje igrišče OŠ

Društvo rokometna
šola Sebastjana
Soviča

Predstavitev ribiške
družine Paka
Plesne delavnice za
predšolske in šolske
otroke
Predstavitev kluba

Pred ribiškim domom
(Jezero)
Rokometno igrišče

Ribiška družina
Paka
Plesni mojster

Račji otok

Klub Racing Sport
Šoštanj

Športna zveza
Šoštanj
Kegljaški klub
Šoštanj
Košarkarski klub
Elektra
ŽOK Kajuh Šoštanj

Brezplačni program je namenjen promociji športa in zdravega načina življenja. Prav tako je namenjen
temu, da imajo otroci in odrasli priložnost spoznati različne oblike gibanja in zdravega načina
preživljanja prostega časa. Po končanem programu boste imeli možnost, da se v naslednjem šolskem
letu ali že med počitnicami pridružite svojemu najljubšemu športu. Želimo ponuditi čim širšo izbiro
športov, zato upamo, da se nam pridružite in podprete možnost brezplačnih vadb.
Program » prisvojite si nazaj svoje ulice… Prisvojite si nazaj svojo prihodnost!« spodbuja uporabo
odprtih in javnih površin v okviru športa za vse in telesno aktivnost skozi vse leto. Prizadeva si za
razvijanje strategije Aktivnega mesta za dolgoročni uspeh programa za izboljšanje kakovosti življenja
v mestu.

Vključujemo se tudi v projekt Slovenija v gibanju 365, ki je vseslovenski projekt z namenom
povezovanja in podpore organizatorjev športno rekreativnih prireditev in vadb, promocije novih
dogodkov in spodbujanje gibanja med različnimi generacijami.
Naši cilji so, da je Šoštanj v času festivala športa – AKTIVNO MESTO in še
-

Spodbujanje različnih oblik telesne vadbe v našem okolju.
Promocija športa kot zdrav način življenja
Povezovanje, sodelovanje, druženje, dobra volja in zabava na zdrav način.
Povečati si želimo redno športno dejavnih otrok, mladine, odraslih in starejših.
Ozaveščati in spodbujati uporabo zunanjih površin.
Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje skozi šport.
Zagotoviti brezplačno vadbo.
Povečati delež športno dejavnih turistov.

S ponedeljkom začnemo zbiralno akcijo zamaškov, ki jih bo mogoče oddati na rokometnem igrišču,
kjer bo za to posebej označeno mesto. Zamaške bomo še pravočasno oddali v prave roke.

Projekt bo sofinanciran s strani Fundacije za šport, občine Šoštanj in Športne
unije Slovenije.
ODRASLI
TERMINI
Pon – pet
8.00 – 10.00
Pon – pet
10.00 – 11.30
Pon – pet
14.00 – 15.00
Pon, sre, pet
18.00 – 20.00
Pon – pet
18.00 – 20.00
Pon – pet
18.00 – 20.00
Pon – pet
18.00 – 19.00
Pon – pet
18.00 – 19.00
Pon – pet
19.00 – 20.00
Tor in čet
16.00 – 19.00
Nedelja Državno
tekmovanje
Tor, čet
19.00 – 20.00

AKTIVNOST
Sprehod za zdravje

OBJEKT
Tresimirjev park

Kondicijska vadba

Tresimirjev park

Kegljanje

Kegljišče Šoštanj

Ulična košarka

Tresimirjev park

IZVAJALEC
Športna zveza
Šoštanj
Športna zveza
Šoštanj
Kegljaški klub
Šoštanj
KK Elektra

Odbojka na mivki

Tresimirjev park

ŽOK Kajuh Šoštanj

Nogomet

Umetna trava štadion
NK
Tresimirjev park ali
zunanje igrišče OŠ
Rokometno igrišče

Nogometni klub
Šoštanj
Športna zveza
Šoštanj
Plesni mojster

Rokometno igrišče

Športna zveza
Šoštanj
Ribiška družina
Paka

Kondicijska vadba
Učenje plesnih parov za
odrasle (Plesni mojster)
Vodena vadba s fitnes
trenerjem (Tamara)
Predstavitev ribiške
družine Paka

Tai – či

Pred ribiškim domom
(Jezero)

Tresimirjev park

Karate klub
Velenje

SOBOTA, 3.6.2017 rekreativni turnirji za denarni sklad
Vabljeni vsi ljubitelji turnirjev in dobre volje, da se nam pridružite v čim večjem številu, saj bomo
zbrana sredstva od prijavnin razdelili pri vsakem športu za denarne nagrade najboljšim trem ekipam
ali posameznikom. V primeru dežja (smo naročali da ne bo), bodo turnirji prestavljeni na naslednji
vikend. Prijavite se tako, da nam na mail pošljete prijavnico, ki jo najdete na spletni strani. Plačilo
prijavnine je na dan dogodka. Prijavite pa se prej in nam s tem olajšate delo pri organizaciji, vi pa si
zagotovite cenejšo prijavo, ki je simbolična in izračunana na osebo. Vsa zbrana sredstva pa bodo
razdeljena med posameznimi športi. Višina denarne nagrade je odvisna od števila prijav, zato ne
odlašajte in še danes prijavi svojo ekipo

AKTIVNOST
Beach volly

OBJEKT
Tresimirjev park
ob 10.00

IGRALCI
Mešane trojke

Ulična košarka

Tresimirjev park
Ob 10.00

Trojke

Mali nogomet

Štadion Nk Šoštanj

4+1 igralcev

Rokomet

Rokometno igrišče

6 igralcev

Tenis

Tenis igrišče Topolšica

Moški / ženske
Dvojice (pri prijavnini
se šteje cena za dva

PRIJAVNIINA
Do 26.5.17
- 15 eur
Do 2.6.17
- 20 eur
Na dan
- 25 eur
Do 26.5.17
- 15 eur
Do 2.6.17
- 20 eur
Na dan
- 25 eur
Do 26.5.17
- 30 eur
Do 2.6.17
- 35 eur
Na dan
- 60 eur
Do 26.5.17
- 30 eur
Do 2.6.17
- 35 eur
Na dan
- 40 eur
Do 26.5.17
- 10 eur
Do 2.6.17
- 15 eur
Na dan
- 20 eur

RAZPISI TURNIRJEV

Otroško igrišče – tresimirjev park, kjer bodo brezplačne poslikave obraza

ODBOJKA NA MIVKI
Organizator: Športna zveza Šoštanj

Izvajalec: Ženski odbojkarski klub Kajuh Šoštanj

-

Ob 9.00 prijave – Tresimirjev park

-

10.00 začetek turnirja

-

Ekipo sestavljajo trije tekmovalci z najmanj eno žensko

-

Če sta v ekipi: dva moška in ena ženska in v nasprotni ekipi dve ženski in en moški začne
igro ekipa z dvema ženskama z dvema točkama prednosti

-

Registrirani člani igrajo po pravilih OZS

-

Vrednost denarne nagrade je odvisna od števila prijavljenih

-

Nagrade za najboljšega igralca in najboljšo igralko turnirja

-

Pokali za najboljše tri ekipe

-

Denarna nagrada najboljši ekipi

-

Za hrano, jedačo in dobro voljo bo poskrbljeno po najboljših močeh

ULIČNA KOŠARKA:
Organizator: Športna zveza Šoštanj
Izvajalec: Košarkarski klub Elektra

-

Ob 9.00 prijave – Tresimirjevem park

-

Ob 10.00 začetek turnirja

-

Ekipo sestavljajo do 4 igralci, na igrišču so hkrati 3

-

Igra se z žogo velikosti 6 (Wilson 3 krat 3 in v dresih organizatorja

-

Čas napada je 12 sekund

-

Tekma traja 10 min, oz. do dosežene 21 točke (22. ob metu izza črte 6,75m)

-

Ob nedoločenem rezultatu (20:20) se igra podaljšek do dosežene 22.točke
(23.ob metu izza črte 6,75m)

-

Ekipa izpolni bonus ob dosojeni 6 osebni napaki

-

Ob 7.,8. in 9.osebni napaki dobi nasprotna ekipa proste mete in posest žoge

-

Time out 1 krat 30 sekund

-

Nagrada za najboljšega igralca

-

Za prve tri ekipe pokali

-

Denarna nagrada najboljši ekipi, ki je odvisna od števila prijavljenih

-

Za dobro voljo, hrano in pijačo bo poskrbljeno po najboljših močeh

ROKOMET:
Organizator: Športna zveza Šoštanj
Izvajalec: Športna zveza Šoštanj in društvo Rokometna šola Sebastjana Soviča

-

Ob 9.00 prijave – Rokometno igrišče

-

Ob 10.00 začetek turnirja

-

Igro sestavlja najmanj 6 igralcev

-

Iščemo najboljšega golmana in najboljšega igralca turnirja

-

Pokali za najboljše tri ekipe

-

Denarna nagrada najboljši ekipi, ki je odvisna od števila prijavljenih

TENIS
Organizator: Športna zveza Šoštanj
Izvajalec: Tenis sport Samo
Zakeršnik
-

ob 9.00 prijave -

tenis igrišče Topolšica
-

Ob 10.00 začetek

turnirja
-

Moška in ženska

kategorija

tri

-

Dvojice

-

Pokali za najboljše

-

Denarne nagrade za najboljše

NOGOMET
Organizator: Športna zveza Šoštanj
Izvajalec: NK Šoštanj

-

Ob 9.00 prijave – štadion NK Šoštanj

-

Ob 10.00 začetek turnirja

-

Igro sestavlja najmanj 5 igralcev

-

Tekmuje se na umetni travi

-

Iščemo najboljšega golmana, strelca in igralca

-

Pokali za najboljše tri

-

Denarna nagrada za najboljšo ekipo, ki je odvisna od števila prijavljenih

-

Za hrano in jedačo bo poskrbljeno

NEDELJA, 4.6.17 družinsko športni dan
Dobimo se na rokometnem igrišču
8.00 – družinski potep s kolesom po kolesarsko sprehajalnih poteh (obvezna oprema je čelada)
9.00 – družinski pohod
10.00 – tekmovanje v orientaciji za vsakogar

O – tek Šoštanj

Naziv: Junijska score orientacija Lokacija: Kajuhov park Šoštanj
Datum: 4. 6. 2017

Ura: od 10.00 do 12.00
Prireditelji: Rod Pusti grad Šoštanj

Dolžina proge: 1,5km – 2km (10 ali 15 min odvisno od odločitve organizatorja) Predstavitev
trase: Tekmovalec se bo iz štarta v Kajuhovem parku, kjer bo dobil preprost zemljevid z
označenimi kontrolnimi točkami, podal na pobiranje teh kontrolnih točk. V omejenem času 10
min (oz. v časovnem območju kot ga določi organizator) mora tekmovalec pobrati kar največ
kontrolnih točk. Tekmovalec, ki bo zbral največje število kontrolnih točk je zmagovalec.
Oprema: Priporočena je športna obutev, tekmovalci pa lahko imajo s sabo tudi svoj kompas
Ciljna skupina udeležencev: Orientacijskega teka se lahko udeležijo tekmovalci posamezno ali
skupinsko, starostne omejitve ni. Otroci mlajši od 12 let pa lahko tekmujejo v spremstvu staršev.
10.00 Družinski tek
12.00 Državno tekmovanje kasting – suha ribiška disciplina

Glavni sponzor in sofinancer projekta Festival Športa

Ostali sponzorji in donatorji

Poslikave obraza Jasmina

Medijski sponzor: Naš Čas, VtV

