Četrtfinalni turnir državnega prvenstva
srednjih šol v košarki za dijake – skupina 3
Zaključni B i l t e n

Športna dvorana Gimnazije Šentvid
Prušnikova 98, Ljubljana
Ponedeljek, 25. janurja 2016
Izvajalec:
Gimnazija Šentvid, Ljubljana
Vodja tekmovanja:
mag. Jaka Fetih (gsm: 041/504 722)

Sodelovali:
 Gimnazija Šentvid, Ljubljana
 Gimnazija Velenje, Velenje
 ESIC Kranj – ekipa ni prišla na tekmovanje

Rezultati tekmovanja:
Ob 9.00 Gimnazija Šentvid : ESIC Kranj 20 : 0
Ob 10.00 Gimnazija Velenje : ESIC Kranj 20 : 0
Ob 11.00 Gimnazija Šentvid : Gimnazija Velenje 97 : 33 (55 : 17)
Na polfinalni turnir se je uvrstila Gimnazija Šentvid
Sodila sta Žnidaršič in Medved.
Za zdravniško službo je skrbel mag,. Jaka Fetih, ki ima opravljen tečaj prve pomoči za
bolničarja. Poleg dvorane pa se nahaja zdravstveni dom Šentvid

Tekmovalna pravila
Sistem tekmovanja je enak za dijake in dijakinje. Šolski centri ne smejo
nastopiti z enotnimi ekipami, ampak samo z ekipami posameznih
enot centra.
V kategoriji dijakinj se v skladu s pravili igre igra z manjšo
žogo (žoga št. 6). Za izvedbo tekmovanja mora izvajalec priskrbeti
puščico za izmenično posest žoge.
Tekme se igrajo po pravilih FIBA. Igralni čas je na državni ravni: 4 x
8 minut čiste košarkarske igre z dvominutnim odmorom med prvo
in drugo četrtino ter tretjo in četrto četrtino ter petminutnim
odmorom med drugo in tretjo četrtino.
Podaljšek traja pet minut čiste košarkarske igre. V zadnjih dveh
minutah četrte četrtine in ob podaljšku se ura za merjenje časa
ustavlja tudi ob doseženem košu iz igre.
V vsakem delu tekme in podaljških lahko ekipa uveljavlja po eno
minuto odmora, razen v zadnji tretjini oziroma četrtini, ko lahko
ekipa uveljavi dve minuti odmora.
Izpolnjen »bonus« štirih osebnih napak se računa za vsako tretjino
oziroma četrtino posebej.

Nekaj besed o Gimnaziji Šentvid
Gimnazija Šentvid je gimnazija znanja, športa in sodelovanja
Z zgornjo izjavo skušamo zajeti bistvo naše šole, naših profesorjev, dijakov in staršev.
A ne štejejo le besede, ampak predvsem dejanja.
V sliki in besedi je nemogoče opisati vse značilnosti in posebnosti naše šole, potrebno
jo je videti in doživeti. Ponujamo vam znanje, šola je vendar nosilka znanja, šport, a
ne le v športnih oddelkih. In mnogo drugih obšolskih dejavnosti, ki omogočajo, da
uspešno, polno in vedro preživite morda najintenzivnejše obdobje vaše mladosti.

Vizija Gimnazije Šentvid
Gimnazija Šentvid omogoča razvoj dijakovih individualnih sposobnosti in interesov
ter spodbuja sodelovanje med dijaki, učitelji in starši.
S poudarjanjem poštenosti, odgovornosti in strpnosti postavlja temelje spoštovanju in
samospoštovanju ter široki odprtosti šole v mesto Ljubljana, Slovenijo in Evropo.

