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Organizacijski odbor “REKREATOR LETA 2014” 
Škale, 17. 1. 2014 
 

RAZPIS CELOLETNE REKREACIJE ZA PLAKETO »REKREATOR LETA 2014« 
 
Spoštovane krajanke, krajani! 
 

Tudi v letu 2014 bomo organizirali celoletno rekreacijo v sedmih športnih disciplinah 
za plaketo “REKREATOR LETA 2014” tako kot v lanskem letu, ko smo po letu 1995, 
ko smo akcijo prekinili ponovno organizirali tekmovanje. Glede na lanski velik odziv in 
udeležbo, vas lepo vabimo, da se rekreacije udeležite tudi v letu 2014! 
 

TERMINSKI PLAN:  
FEBRUAR   SMUČANJE    v Kolajevi jami na Lubeli 
         (pohod za tiste, ki ne smučajo) 
MAREC   KEGLJANJE    na kegljišču v Šoštanju 
APRIL    STRELJANJE    pod brunarico pri GD Škale 
MAJ    KROS     okoli Velenjskega jezera 
SEPTEMBER  ATLETIKA     na stadionu Rudarja 
OKTOBER   SPRETNOSTNE ŠPORTNE  pri brunarici v Gmajni 
    DISCIPLINE 
NOVEMBER  PIKADO     v dvorani KS v GD Škale 
 
Posamezne tekme razen SMUČANJA bodo predvidoma drugo ali tretjo soboto v mesecu v 
popoldanskih urah, o točnem kraju in času pa bodo udeleženci obveščeni vsaj teden dni pred 
tekmo. Rezultati in obvestila bodo objavljeni na internetni strani KS Škale-Hrastovec www.ks-
velenje.si/skale Utrip kraja/Društva in organizacije/ŠD Škale-Hrastovec.  
 
 

KATEGORIJE: MOŠKI in ŽENSKE 
 do 15 let 

 od 15 do 30 let 

 od 30 do 45 let 

 od 45 do 55 let 

 nad 55 let 
 
 

http://www.ks-velenje.si/skale
http://www.ks-velenje.si/skale
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TOČKOVANJE: 
Točkuje se po kategorijah. Za plaketo “REKREATOR LETA 2014” mora posameznik zbrati najmanj 
55 točk. Vsak tekmovalec dobi 10 točk za udeležbo na posamezni športni disciplini, dodatne 
točke pa prejmejo prvi trije v kategoriji (1. mesto-6 točk, 2. mesto-4 točke, 3. mesto 2 točki). 
Enako točkovanje se uporabi tudi za rezultate družine (upoštevajo se rezultati staršev + boljši 
rezultat otroka). 
1. primer:  
V kategoriji Ž 30-45 je tekmovalo 5 tekmovalk. Prva dobi 16 točk, druga 14, tretja 12, četrta 10 in 
peta 10 točk. 
 
2. primer: 
V kategoriji M 30-45 je tekmovalo 22 tekmovalcev. Prvi dobi 16 točk, drugi 14, tretji 12, četrti in 
vsi ostali po 10 točk. 
 
V primeru enakega števila točk ob koncu tekmovanja je boljši tisti, ki ima doseženih več prvih 
mest, oziroma več drugih ali tretjih mest. 
 

PRIJAVE: 
Prijave bo sprejemal organizator neposredno pred vsako akcijo. 
 

POKALI, ZNAČKE, PLAKETE, NAGRADE:  
Prehodni pokal za najboljše posameznike v kategoriji. Prehodni pokal prejme posameznik v trajno 
last, če ga osvoji trikrat zaporedoma. 
Medalje za absolutne zmagovalce in zmagovalke, 
Plakete vsem, ki so dosegli zahtevano število točk (55 in več), 
Praktične nagrade za tri najboljše družine (najmanj trije udeleženci). 
 

ZAKLJUČEK:  
Razglasitev rezultatov, podelitev priznanj, pokalov in nagrad bo izvedena v mesecu februarju 
2015, ko bo za udeležence organizirano družabno srečanje. 
 
          ŠD ŠKALE-HRASTOVEC 
          Organizacijski odbor 
        


