Finale
Državnega prvenstva
V odbojki za dijakinje

Ponedeljek, 3. 3. 2014

NAGOVOR RAVNATELJICE

Prijazen pozdrav drage odbojkarice, odbojkarji in vodje ekip.
Z velikim veseljem vas ponovno pozdravljam na naši gimnaziji. Šport smo na naši gimnaziji vedno podpirali, saj
se zavedamo njegovega pomena v sodobnem času.
Veseli nas, da nam je Zavod za šport Planica ponovno zaupal organizacijo in izvedbo finalnega turnirja v
odbojki.
Zavedamo se kako pomembno je za mladega človeka ukvarjanje s športom in zato vsi profesorji športne vzgoje
podpiramo aktivnosti naših dijakov v vseh športnih panogah, na regijskih in državnih tekmovanjih. Veseli nas,
da se dijaki udeležujejo teh tekmovanj.
Odbojka in nastopanje naših dijakov in dijakinj na srednješolskih tekmovanjih imata na naši šoli dolgoletno
tradicijo. Dosegamo lepe uspehe in veseli nas, da naši dijaki preživijo marsikatero popoldne ob vadbi odbojke v
naši telovadnici.
Na tekmovanje ste se uvrstili najuspešnejši iz polfinalnih tekmovanjih in prepričana sem, da bomo skupaj
preživeli prijetno dopoldne. Takšna tekmovanja imajo velik pomen, saj omogočajo poleg samih tekmovanj tudi
srečanje različnih šol, izmenjavo izkušenj, spoznavanje pogojev in načina dela na drugih šolah ter ne nazadnje
sklepanje novih poznanstev.
Upam, da se boste dobro počutili na naši šoli in da bomo uživali v kvalitetnem tekmovanju, kjer bo po poštenih
igrah na koncu zmagala najboljša ekipa.
Še naprej uživajte v odbojki in življenju na sploh, da boste lahko doživeli čimveč uspehov in prijetnih trenutkov.
Mag.Lidija Dornig

JESENICE, MESTO JEKLA IN CVETJA

Med pobočja stisnjeno industrijsko mesto Jesenice mnogi zagledajo s ceste
proti Karavankam, športni navdušenci se tod mudijo na tekmah vrhunskega
domačega hokeja na ledu, številni pa Jesenice odkrivajo kot mesto
presenetljivosti, ki si ga je vredno ogledati - zaradi zapuščine težke železarske
industrije in rudarske tradicije. Iz mestnih industrijskih scen je le korak do
cvetočih planin nad mestom! Po ogledu tehniškega spomenika Stara Sava,
nekdanjega fužinarskega naselja, in spoznavanju zgodovine rudarstva in železarstva v Gornjesavskem muzeju se odpravite
na deviško bele planjave cvetoče Golice, naravnega rastišča narcis - ključavnic. Najbolj predvajana narodno-zabavna viža
Golica je svojo moč našla prav tu!

Stara Sava
Zaščiteno muzejsko območje nekdanjega
fužinarskega
naselja
sestavljajo Bucelleni-Ruardova graščina, jezuitskacerkev Marijinega
vnebovzetja, delavska stavba Kasarna in drugi ostanki obratov. Čez dan
nudi živahen utrip mestnega jedra ob zvokih mladih glasbenikov in
raznovrstnih prireditev, zvečer pa daje posebno noto šumenje Save in
romantičen soj luči. Vdihnite zgodovino in živahno dogajanje na Stari Savi!

Golica in poljane narcis
Planina Pod Golico in Javorniški Rovt sta odlični izhodišči za planinske izlete. Maja pod
Golico cvetijo narcise ključavnice, mesec cvetlic pa zaokrožajo kmečke igre. Obiščite
tudi Savske jame, nekdaj najbogatejše nahajališče železove rude daleč naokoli. Preizkusite
spretnost v kmečkih opravilih in se sprehodite med belimi poljanami!

Pristava s Zoisovim parkom
Prvi botanični vrt na območju Slovenije, star več sto let, je s posebnimi doživetji
življenja v naravi le nekaj minut oddaljen od mestnega vrveža. V njem je hrana za
telo in dušo vedno na voljo.

Hokej na ledu
Jeseniški hokejski klub se ponaša z dolgo tradicijo in bogato bero naslovov državnih
prvakov. Letno se v ledeni hali Podmežakla zvrsti več kot 160 tekem. Pridružite se
vročekrvnemu navijanju z navijači Red Steelers!

http://turizem.jesenice.si/sl/odkrivajmo

ZGODOVINA GIMNAZIJE JESENICE
Stavba, v kateri je naša gimnazija, je bila zgrajena 1914 in
v njej je bila do 1949 meščanska šola.
Gimnazija Jesenice je bila ustanovljena v šolskem letu
1945/46. Štiri leta je pouk potekal v prostorih, kjer je
sedaj kemična čistilnica. Leta 1949 se je gimnazija
preselila v stavbo, ki si je takrat nadela ime GIMNAZIJA,
katerega je obdržala tudi v časih usmerjenega
izobraževanja. V času od 1970 do 1983 je bila v sklopu
gimnazije ustanovljena ekonomska šola in dva letnika
pedagoške gimnazije (prvi in drugi letnik na Jesenicah,
tretji in četrti v Kranju).
V šolskem letu 1983/84 je prišlo do združitve vseh srednjih šol na Jesenicah v Center srednjega usmerjenega
izobraževanja. Pouk v družboslovne usmeritev gimnazije in Srednje medicinske šole je potekal v stavbi
Gimnazije, naravoslovne usmeritev gimnazije pa v stavbi nekdanjega Železarskega izobraževalnega centra
(sedaj Srednja šola). Leta 1993 se je Center srednjega usmerjenega izobraževanja razdružil v Gimnazijo
Jesenice, ki se je ponovno vrnila v stavbo Gimnazije in Srednjo šolo.
Ravnatelji na Gimnaziji Jesenice
od ustanovitve do danes:
1945 – 1949 Ažbe Marijan
1949 – 1950 Vasić Jovo
1950 – 1951 Kopač Vinko
1951 – 1958 Ažbe Marijan
1958 – 1970 Šifrer Jože
1970 – 1983 Škrlj Bratko
1983 – 1988 Golmajer Severin
1988 – 1993 Cuznar Alojz
1993 – 2002 Kavčič Valentin
2002 – 2003 Cundrič
Magdalena
2003 – Dornig Lidija

Leta 1994 je bila stavba temeljito obnovljena in naslednje leto je bila izgrajena sodobna telovadnica. Odlični
pogoji za delo, resen pristop dijakov ter pedagoška in strokovna usposobljenost profesorjev pogojujejo, da dijaki
pridobivajo zadostna znanja za uspeh na maturi in vpis na želeno fakulteto. V dvajsetih letih, kar gimnazijci
ponovno zaključujejo šolanje z maturo, naša gimnazija dosega izredne uspehe - nikoli niso naši dijaki dosegli
manj kot 94% uspeh, dvakrat pa celo 100% (1999 in 2003).
V zadnjih letih so se pokazale potrebe po spremembah na naši gimnaziji, saj želimo svoje delo čim bolj približati
potrebam in željam osnovnošolcem - našim bodočim dijakom.

NAŠI OLIMPIJCI
Na Gimnaziji Jesenice smo ponosni na naše (nekdanje) dijake, ki so zastopali Republiko
Slovenijo na olimpijskih igrah.
ATENE 2004
Miha Pirih – veslanje

Anja Klinar – plavanje
Laura Babič plavanje

TORINO 2006
Andrej Šporn – alpsko smučanje

PEKING 2008
Anja Klinar – plavanje

Miha Pirih - veslanje

VANCOUVER 2010
Anja Eržen - tek na smučeh

Andrej Šporn - alpsko smučanje

LONDON 2012

Anja Klinar – plavanje
Robert Žbogar - plavanje

SOČI 2014
Katarina Lavtar – alpsko smučanje

Luka Gračnar – hokej na ledu

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
PRIREDITELJ
Zavod za šport RS Planica
KOORDINATOR
Ga. Anka Kunčič
IZVAJALEC TEKMOVANJA:
Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice
VODJA TEKMOVANJA:
Boštjan Modrijan, prof ŠV
 04/5809 458
 041 412 914
DATUM TEKMOVANJA:
Tekmovanje bo v ponedeljek, 3. marca, s pričetkom ob 9.30. Prihod ekip ob 8.30 - 9.00.
KRAJ TEKMOVANJA:
Telovadnica Gimnazije Jesenice. Igra se na dveh igriščih.
VODJA EKIPE:
Vodja ekipe mora pred pričetkom tekmovanja predložiti vodji tekmovanja v pregled izvirnik
tekmovalnega kartona (obrazec 2 in 2A s fotografijami, potrjen od vodstva šole).
NAČIN TEKMOVANJA:
Igra se na dva dobljena niza do 25, oz. tretjega do 15 v primeru neodločenega rezultata.
OGREVANJE:
Ekipe se lahko ogrevajo v mali dvorani vendar brez žog, z žogo pa na igrišču po končani
predhodni tekmi. Prosim, če s seboj prinesete svoje žoge.
GARDEROBE:
Vsaka ekipa ima svojo garderobo. Organizator ne odgovarja za morebitno odtujitev opreme
ali dragocenosti.
PREHRANA:
Ekipe imajo možnost naročila hladne malice v šolski kuhinji. Vodja ekipe je dolžan najmanj 4
dni pred tekmovanjem posredovati natančno informacijo o številu malic in vrsti menija
(mesni, vegetarijanski).
MEDICINSKA SLUŽBA:
V času tekmovanja bo zagotovljena nujna medicinska pomoč.
RAZGLASITEV REZULTATOV:
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo po končanem tekmovanju (predvidoma
ob 14.00 uri).

PRAVILA
SPLOŠNI DEL
Prireditelj Zavod za šport RS Planica, koordinator tekmovanj je gospa Anka Kunčič, Šolska ul. 13, 1351
Brezovica. Izvajalec tekmovanja – GIMNAZIJA JESENICE, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice – vodja
tekmovanja Boštjan Modrijan
1.

PRIJAVA

 Ekipe so morale prijave posredovati gospe Anki Kunčič in se prijaviti preko spletne aplikacije.
 Če po poslani elektronski prijavi pride do sprememb v ekipi oziroma med posamezniki, mora vodja
spremembo sporočiti koordinatorju panoge. Spremembe so mogoče 48 ur pred tekmovanjem.
2.



3.


4.

PRAVICA DO NASTOPA
Na tekmovanju lahko nastopajo redno vpisani dijakinje gimnazij in srednjih šol letnik 1994 in mlajše.
Ekipe posameznih šol ne smejo biti okrepljene z dijakinjami drugih šol, istovetnost potrjujejo s
tekmovalnim kartonom in podpisom ravnatelja ter žigom šole.
FAIR PLAY – STRPNOST V ŠPORTU
Šport se mora v šolskem prostoru izkazovati kot funkcija širših družbenih ciljev – vzgoje za življenje,
strpnost, odnosa od odvisnosti, zdravja. Vsak športnik, pedagog, skratka vsak udeleženec v športu, mora
ustvarjati okoliščine, kjer se krepijo etična in moralna načela zdrave družbe.
SISTEM TEKMOVANJA

 Na finalnem turnirju nastopajo štiri ekipe.
 Igra se po sistemu vsak z vsakim.
5.



6.

IGRALNA PRAVILA, TEHNIČNA SEJA
Igra se na dva dobljena niza do 25, v primeru neodločenega rezultata se igra tretji niz do 15 (na dve točki
razlike). Igra se v skladu s pravili OZS.
Pred pričetkom tekmovanja se mora sestati tekmovalna komisija – vodja tekmovanja, trenerji ekip, glavni
sodnik ; ter pregledati dokumentacijo ekip.
SODNIKI

 Sodnike delegira OZS v dogovoru z Zavodom za šport RS Planica.

7.




8.

OBVEZNOSTI EKIP
Ekipa lahko nastopa le v spremstvu vodje ekipe, ki mora biti učitelj šole.
Vabljeni so tudi navijači posameznih šol vendar samo v spremstvu učitelja šole, ki skrbi za red in športno
obnašanje v skladu s šolsko zakonodajo.
Ekipa lahko nastopi le v enotni športni opremi – majice s številkami in kratke hlače, z oznako šole ter
oznakami njihovih sponzorjev ali pa brez oznak.
Ekipe morajo na tekmovanje prinesti svoje žoge.
NAGRADE

 Ekipe prejmejo medalje in diplome, prvouvrščena ekipa tudi praktične nagrade.
9.



10.

PRITOŽBE IN KRŠITVE
V primeru kršenja pravil se bomo ravnali po pravilih objavljenih v Informatorju 1/ 2013/14.
Pritožbo zaradi nepravilnosti je potrebno vložiti pri vodji tekmovanja (obrazec 6), takoj po končani tekmi ali
20 minut po koncu tekmovanja (pristojbina 10 €).
ZAVAROVANJE

 Vsi nastopajoči morajo biti zavarovani v šoli ter imeti opravljen ustrezen zdravniški pregled, kar potrdita
vodja ekipe in ravnatelj šole s podpisoma na prijavnem obrazcu. Ob morebitnih poškodbah je potrebno
izpolniti obrazec 5.
11.


12.

RAZNO
Šole se predstavijo s kratkim kulturno-športnim programom.
Ocenjuje se športno obnašanje posameznika in ekipe, ocenjuje se izpeljava tekmovanja.
OPOZORILO

 V primeru, da se ekipa ne prijavi v skladu s pravili ŠŠT, ni upravičena do nagradnega sklada Zavoda za
šport RS Planica.
 Dijaki, ki imajo bolezni ali poškodbe, s katerimi bi lahko škodovali soigralcem in nasprotnim igralcem, na
tekmovanjih ne smejo nastopiti.

EKIPE

I.GIMNAZIJA CELJE
1.CAFUTA Manja
2. HREN Urša
3. HRIBERNIK Anja
4. LENART Manca
5. MIHALINEC Katja
6. MIHEVC Katja
7. OVČAR Tjaša
8. PETRANOVIČ Nina
9. PUČNIK Veronika
10. SOBČIČ Ema
11. SOBOČAN Anita
12. ZBIČAJNIK Zala
13. ŽNIDAR Anastazija
Vodja ekipe – prof. Peter Jovanović
prof. Urban Stopar

GSŠRM KAMNIK
1. BUNDERŠEK Tina
2. FORŠTNARIČ Maja
3. GADŽA Tjaša
4. GREGORINČIČ Tjaša
5. KREGAR Klara
6. MANOJLOVIČ Sanja
7. MAVRIČ Hana
8. MORI Eva
9. NOVAK Tina
10. PETEK Sara
11. ŠPOLJARIČ Ana
12. ŠUBELJ Neli
Vodja ekipe – prof. Alenka Lukan

II.GIMNAZIJA MARIBOR
1.ČEPLAK Katja
2. GRUBIŠIČ ČABO Barbara
3. IGLIČAR Urška
4. KRUMPAK Lea
5. KRUMPAK Lea
6. MLAKAR Iza
7. PLANINŠEC Saša
8. POLANEC Nuša
9. ŠIJANEC Nika
Vodja ekipe – prof. Jurij Čopi

GIMNAZIJA JESENICE
1. BRGANT Doroteja
2. TUČEN Taja
3. ČUK Nina
4. KNEZ Nika
5. PINTAR Ela
6. SOKLIČ Lucija
7. TIŠLAR Lana
8. BLAŽIČ Pija
9. ROTAR Manca
10. BERGINC Tjaša
11. VALANT Eva
12. PAVLIČ Eva
Vodja ekipe – prof. Lidija Dornig

UTRINKI IZ TEKMOVANJA
V uvodnem delu so prisotne z nekaj besedami
dobrodošlice pozdravili predstavnik Zavoda za šport RS
g.Gašper Plestenjak, poslanka državnega zbora RS
ga.Alenka Pavlič in podžupanja občine Jesenice ga.Vera
Pintar, ki je hkrati tudi otvorila tekmovanje. S svojo
prisotnostjo, pa so tekmovanju dodali pomembnost tudi
mag.Viktor Krevsl, g.Peter Končnik in ga.Anka Kunčič.

V nadaljevanju sta s pesmijo in plesno točko za kratek kulturni del prireditve, poskrbeli dijakinji Alja
Wolte Sula in Maja Pogačar.

Sledil je glavni del današnjega dne.
V prvem krogu sta se pomerili domača ekipa in gostje iz Celja. V razburljivi in izenačeni tekmi so
slavile Celjanke. Na sosednjem igrišču sta si nasproti stali ekipi Maribora in Kamnika. Prvi dve točki
so vknjižila dekleta iz Maribora.

Drug krog je bil še razburljivejši. V tekmi med domačo ekipo in Kamničankami so slavile
Jeseničanke. Štajerski dvoboj pa je v igri treh nizov pripadel Mariborčankam.

Tekmovanja ni moč izpeljati brez profesionalne ekipe sodnikov.

V zadnjem krogu tekmovanja, so se domačinke pomerile z ekipo iz Maribora. Ugoden razplet v korist
domače ekipe bi štela samo zmaga brez izgubljenega niza. Žal presenečenja ni bilo, saj so domačinke
izgubile.

V drugi tekmi so po pričakovanju Celjanke ugnale dekleta iz Kamnika.

Čestitke še enkrat vsem igralkam in njihovim trenerjem za pošteno in borbeno igro.

Rezultati
1.
2.
3.
4.

I. Gimnazija Celje – trener ekipe Peter Jovanović
GSŠRM Kamnik– trener ekipe Alenka Lukan
II. Gimnazija Maribor – trener ekipe Jurij Čopi
Gimnazija Jesenice – trener ekipe Lidija Dornig

Igrišče 1
1.krog Gimnazija Jesenice : I.Gimnazija Celje

2.krog

3.krog

Igrišče 2
GSŠRM Kamnik : II.Gimnazija Maribor

0:2 (24,16)

1:2 (-19,13,4)

II.Gimnazija Maribor : I.Gimnazija Celje

Gimnazija Jesenice : GSŠRM Kamnik

2:1 (22, -26, 12)

2:0 (19,20)

Gimnazija Jesenice : II.Gimnazija Maribor

I.Gimnazija Celje : GSŠRM Kamnik

0:2 (23,15)

2:0 (12,14)

KONČNI VRSTNI RED
1. II. Gimnazija Maribor
2. I. Gimnazija Celje
3. Gimnazija Jesenice
4. GSŠRM Kamnik
Naj igralka
MLAKAR Iza – II. Gimnazija Maribor
Naj podajalka
ZBIČAJNIK Zala – I. Gimnazija Celje
Naj napadalka
BLAŽIČ Pia – Gimnazija Jesenice

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
ORGANIZACIJSKI KOMITE
Anka Kunčič
Mag.Lidija Dornig – trener ekipe
Boštjan Modrijan
VODJA TEKMOVANJA
Boštjan Modrijan
TEHNIČNA SLUŽBA
Marija Medja
Bojana Martinčič
Roman Podlipnik
SODNIKI – ZAPISNIKARJI
Delegirani a strani OZS – Ema Vratarič, Andrija Brčinovič, Nejc Klinar, Daniel Atanasov, zapisnikarji dijaki
Gimnazije Jesenice
ZDRAVNIŠKA SLUŽBA
Zdravstveni dom Jesenice
IZDELAVA BILTENA
Boštjan Modrijan

