ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V
NOGOMETU ZA DIJAKINJE SREDNJIH
ŠOL

Skupina B

GIMNAZIJA CELJE – CENTER
Kosovelova 1, 3000 Celje

Celje, 6. 4. 2016

Predstavitev Gimnazije Celje – Center
Želimo spoštovati in razvijati osebnostne lastnosti dijakov in učiteljev, posredovati
kvalitetno in uporabno znanje, s korektnimi medsebojnimi odnosi graditi varno šolo in
se družiti v številnih obšolskih dejavnostih.
Gimnazija Celje – Center izvaja 3 izobraževalne programe. Poleg programa gimnazija
izvajamo namreč tudi program predšolska vzgoja, v letošnjem letu že šesto tudi
program umetniška gimnazija – likovna smer. Šolo obiskuje 904 dijakov. Dijaki so
razporejeni v 32 oddelkov, od tega je 12 oddelkov izobraževalnega programa
predšolske vzgoje, 16 oddelkov gimnazije in 4 oddelki umetniške gimnazije – likovna
smer. Dosegamo visoke učne uspehe, v preteklih letih smo večkrat ponovili 100%
uspeh na maturi. Ker prihajajo na zavod zelo dobri devetošolci in ker so naši profesorji
strokovnjaki in ljudje, ki znajo prisluhniti mladim, je uspeh težko drugačen. Imamo
tudi tradicijo, saj smo že praznovali 60-letnico izobraževanja in vzgajanja v naši šoli,
eni najlepših secesijskih zgradb v Sloveniji. Pa seveda najsodobnejšo učno tehnologijo
in moderne laboratorije za naravoslovne predmete. Ponosni smo na lepo knjižnico, na
veliko športno dvorano ter na čiste in svetle učilnice. Na hodnikih je zelenje,
oblazinjeni sedeži in panoji, na stenah pa likovni izdelki in fotografije. Skrbimo tudi za
okolico, zaradi česar nam je Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila
priznanje za najbolj urejeno srednjo šolo v Sloveniji. Športniki, plesalci, glasbeniki in
raziskovalci imajo posebne statuse. Spodbujamo jih in se z njimi ponašamo. Dijaška
organizacija organizira več zabavnih družabnih prireditev, maturantski pa je sploh
vedno naj dogodek leta.
Desetletje med 2005 in 2015 je razglašeno za desetletje trajnostnega razvoja. Tudi
na naši gimnaziji želimo s procesom vzgoje in izobraževanja prispevati k temu, da bi
vrednote trajnostnega razvoja postale del človeške zavesti, ekološka zavest pa del
življenja. Mednarodni projekt EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA nam omogoča prav
to.
V šolskem letu 2008/ 2009 smo, po dvoletnih aktivnostih v mednarodnem projektu
EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, ki poteka v Sloveniji v okviru društva DOVES,
pridobili ekozastavo in postali EKOŠOLA. Ekošola je projekt evropskega združenja in
je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje.
Z vključitvijo v ta projekt želimo dijakom in dijakinjam naše šole tudi v tem šolskem
letu ozavestiti odgovoren odnos do ravnanja z okoljem in življenja v njem. To pa je
mogoče izvesti ne samo z izobraževanjem in pridobivanjem znanja, ampak tudi z
dejavnim spreminjanjem kulture ravnanja in obnašanja.
Trudimo se, da bi mladi spet lahko rekli, da so srednješolska leta najlepša!

Športni utrip na šoli
Profesorji športne vzgoje želimo našim dijakom približati čim več različnih športnih
panog in pozitivnih vidikov ukvarjanja s športom. Že nekaj let se lahko dijaki med
seboj pomerijo v hokeju in nogometu, med prostimi urami obiskujejo fitnes, v času
OIV spoznavajo paintball, namizni tenis, jogo, aerobno vadbo in hip hop.
V zadnjih treh letih organiziramo med glavnimi odmori šolsko »GCC ligo« v nogometu
za dijake in »GCC ligo« v odbojki za mešane ekipe razredov. Spektakularne so finalne
tekme v košarki, ki jo povežemo z ROCK FESTOM. Veseli smo odziva vseh
nastopajočih dijakov, v naslednjih letih pa si želimo predvsem več spodbude s tribun.
Kot vsako leto organiziramo tudi športne dneve – pohodništvo, zimski športni dan,
orientacijo in atletiko. Dijaki 1., 2. in 3. razreda programa predšolska vzgoja so usvojili
osnove drsanja, smučanja, pohodništva in plavanja, ki so jih vodili profesorji športne
vzgoje.
Udeležujemo se številnih tekmovanj, na katerih ne dosegamo vedno najvišjih mest,
vendar verjamemo, da je pomembnejši kot medalje s tekmovanj osveščen mladostnik,
ki bo šport in skrb za zdravje vključeval v svoje življenje. Pa vendar že tretje leto na
naši šoli organiziramo četrtfinale državnega prvenstva v nogometu in odbojki za
dijakinje.

Športni dosežki
Rokomet – področno prvenstvo za dijakinje, 3. mesto
Odbojka – področno prvenstvo za dijakinje, 2. mesto
Odbojka – četrtfinale državnega tekmovanja, 3. mesto
Nogomet – področno prvenstvo za dijakinje, 1. mesto
Nogomet – četrtfinale državnega tekmovanja za dijakinje, 2. mesto
Nogomet – polfinale državnega tekmovanje za dijakinje, 3. mesto
Streljanje z zračnim orožjem, 2. mesto
Deskanje na snegu – državno tekmovanje, Jakob Korbar 1. mesto
Kros – občinsko prvenstvo za dijakinje, ekipno 1. mesto
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Kraj in čas tekmovanja:
Športna dvorana Gimnazije Celje – Center, Kosovelova 1, Celje
SREDA, 6. 04. 2016 ob 9.30
Ekipe:
V četrtfinale so se uvrstile naslednje ekipe dijakinj:
EKIPA
Gimnazija Celje – Center
Ekonomska šola Celje
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo Ljubljana
Šolski center Ravne na Koroškem - Gimnazija
Šolam, ki se niso prijavile preko spletne aplikacije je dovoljen nastop na
tekmovanju, niso pa opravičene do nagradnega sklada Zavoda za šport Slovenije.

PRAVILA
Osnova je knjižica PRAVILA IGRE ZA MALI NOGOMET 2000, ki jo je izdala
Nogometna zveza Slovenije, z določenimi prilagoditvami, ki se zdijo smiselne za
potrebe šolskih športnih tekmovanj in spremembami pravil, ki so se zgodile po izdaji te
knjižice.
Nekatera pomembnejša pravila:

- PRAVILO I:
Igra se z ne odbojno žogo velikosti št. 4.
- PRAVILO II:
Žoga je v igri takrat, ko je udarjena in se premakne (pri outih, kotih, začet. udarcih,
prostih strelih,…), oz., ko je vržena direktno izven kazenskega prostora v igrišče ( pri
vratarjevem vmetavanju žoge od vrat), oz., ko se dotakne tal (pri sodniškem metu).
- PRAVILO III:
Igra se 2 x 15 minut (na občinskem in področnem prvenstvu čas določi organizator).
Ekipa, ki igra na turnirju dve zaporedni tekmi, ima pred drugo tekmo pravico do 10minutnega odmora (odstopanje od pravil NZS).
- PRAVILO IV:
Število igralcev: 4 + vratar, ter 7 rezervnih igralcev, skupaj je torej lahko v ekipi 12
prijavljenih igralcev
- PRAVILO V:
Oprema: Vsi igralci istega moštva (razen vratarja) morajo biti oblečeni enotno. Če
imata dve ekipi enako opremo, se dogovorita, katera jo bo zamenjala.
- PRAVILO VI:
Igra vratarja: Vratar lahko prejeto žogo, ko igra traja, vrže z rokami direktno preko
sredinske črte, vendar ne more direktno doseči zadetka. V kolikor vratar prejme žogo
med igro in jo brcne z nogami, pa lahko direktno doseže zadetek.
Vratar lahko sedaj žogo vrže preko sredine igrišča tudi pri vmetavanju od vrat
(žoga je bila v gol-autu), vendar ne more direktno doseči zadetka. Vmetavanje mora
biti opravljeno z roko.
Vratar ne sme z žogo igrati več kot 4 sekunde naenkrat ( ne glede na to, ali jo vodi,
preigrava, se jo dotika, jo stiska, drži z rokami ali nogami ali pri vmetavanju iz golouta).
Vratar ne sme prijeti žoge z roko, če mu jo je namerno podal soigralec med igro, z
outa ali kota. Vratar lahko po tem, ko je žoga v igri dobi žogo vrnjeno od soigralca in z
njo igra z vsemi deli telesa, razen z roko, brez da bi prej prešla sredinsko črto oz., da
bi se je dotaknil nasprotnik ( odstopanje od pravil NZS ).
- PRAVILO VII:
Pri izvedbi outa, kota, prostih oz. kazenskih udarcev morajo biti nasprotni igralci
oddaljeni od žoge vsaj 5 metrov. V nasprotnem primeru sledi opomin igralcu, ki stoji
preblizu. Pri ponovnem opominu sledi izključitev.

- PRAVILO VIII:
Vdrsavanje v nasprotnika s ciljem odvzeti žogo ne glede, če pri tem pride do kontakta
ali ne (t.i. drseči štart) ni dovoljen. Dovoljen je le vratarju v svojem kazenskem
prostoru, pod pogojem, da vratar ni igral na malomaren, brezobziren način ali
uporabljal prekomerno silo.
- PRAVILO IX:
Izključitve so za 2 minuti ali do konca tekme (odstopanje od pravil NZS). Če je bil
igralec izključen do konca tekme, ne sme igrati naslednje tekme. Če je bil igralec na
isti tekmi dvakrat izključen po eno minuto, ne sme več nadaljevati iste tekme. Po
izteku minute ga lahko zamenja soigralec.
- PRAVILO X:
Kazenski udarec se izvaja na nasprotnikova vrata z označenega mesta, ki je oddaljen
od vrat 6 metrov.
- PRAVILO XI:
Zadetek je možno doseči neposredno iz začetnega udarca.
- PRAVILO XII:
Vsaka ekipa je upravičena do 1 time-outa na tekmo po 1 min (odstopanje od pravila
NZS).
- PRAVILO XIII:
Število menjav med igro je neomejeno in so »leteče«. Vratar pa se lahko zamenja le
ob prekinitvi igre
- Če pride do kroga dveh ali treh ekip z enakim št. točk, odloči celotna gol razlika,
če je ta enaka, pa večje št. doseženih golov. Če je tudi to enako, pa odloči medsebojna
(e) tekma(e). Najprej točke iz teh srečanj, nato gol razlika, nato večje število danih
golov, nato manj izključitev in na koncu kazenski streli. Zmaga pomeni 3 točke, remi 1
točko, poraz 0 točk (velja samo za polfinalne turnirje).
- Pri šolskih tekmovanjih ne štejemo in upoštevamo akumuliranih prekrškov in ne
streljamo direktnih kazenskih strelov po izkoriščenem bonusu prekrškov.
- Ob primeru neodločenega rezultata (če ne gre za tekmovanje po skupinah) se
izvajajo kazenski streli. Vsaka ekipa izmenično izvaja 5 udarcev. Če sta obe moštvi
izvedli 5 poskusov in je rezultat še vedno izenačen, nadaljujeta s streljanjem, dokler
eno od njiju ne doseže zadetka več.

Na vsakem od četrtfinalnih turnirjev nastopajo po štiri ekipe, ki se pomerijo v prvem
krogu na podlagi delno dirigiranega žreba (ekipi z istega področja se ne srečata na
prvi oz. drugi tekmi). Žreb opravi koordinator na Nogometni zvezi Slovenije. V drugem
krogu se zmagovalec prvega para pomeri s poražencem drugega para in obratno. V
polfinale napredujeta zmagovalni ekipi drugega kroga tekmovanja.

Razpored tekem in predviden urnik tekmovanja:
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1. tekma

Ekonomska šola Celje

Šolski center za pošto,
ekonomijo in
telekomunikacijo Ljubljana

10.40

2. tekma

Gimnazija Celje Center

Šolski center Ravne na
Koroškem - Gimnazija

11.20

3. tekma

Gimnazija Celje Center

Šolski center za pošto,
ekonomijo in
telekomunikacijo Ljubljana

12.00

4. tekma

Ekonomska šola Celje

Šolski center Ravne na
Koroškem - Gimnazija

12.40

Zaključek tekmovanja, razglasitev rezultatov in podelitev
priznanj

Pred pričetkom tekmovanja mora vodja tekmovanja pregledati, če je dokumentacija
ekip v skladu s skupnimi pravili.
Pritožbe:
Pritožbe zaradi nepravilnosti je potrebno vložiti pri vodji tekmovanja (obrazec 6) po
končani tekmi ali 20 minut po koncu tekmovanja. Pritožbo takoj obravnava tekmovalna
komisija.
Oprema:
Šole – ekipe morajo nastopati v enotni športni opremi z oznako šole ali v športni opremi
brez vsakih oznak.
Opozorila:

Na vseh šolskih športnih tekmovanjih je pri navijanju prepovedana uporaba tehničnih
pripomočkov, ki povzročajo prekomeren hrup (sirene, bobni, raglje…).
Poleg vsega naštetega upoštevajte tudi Pravila šolskih športnih tekmovanj, ki so bila
objavljena v reviji Šport mladih, Informator, 2015/2016.
Dijaki in dijakinje, ki imajo poškodbe ali bolezni, ki lahko negativno vplivajo na
nasprotne igralce (mavec…) na šolskih športnih tekmovanjih ne smejo nastopati.
Zavarovanje:
Igralci morajo biti zavarovani in zdravi. V primeru poškodbe, vodja izpolni obrazec 5 –
poročilo o poškodbi.
Garderobe:
Ekipam bodo na voljo tri garderobe v dvorani Gimnazije Celje – Center. Za opremo in
ostale stvari organizator ne odgovarja.
Lokacija:
Športna dvorana Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, Celje.

ORGANIZACIJSKI ODBOR TEKMOVANA
Špela Sešlar, prof., Gimnazija Celje – Center

VODJA TEKMOVANJA
Špela Sešlar, prof.

IZDELAVA BILTENA:
Špela Sešlar, prof.

PREDSTAVITEV EKIP
GIMNAZIJA CELJE – CENTER
VODJA EKPIE: Špela Sešlar, prof.
TRENER EKIPE: Špela Sešlar, prof.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fujs Valerija 1998
Zupanc Klara 1998
Žurej Katarina 1999
Kralj Urša 1999
Lipnik Barbara 1998
Kokol Lucija 1998
Srnec Gaja 2000

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
VODJA EKIPE: Leon Podvratnik, prof.
TRENER EKIPE: Leon Podvratnik, prof.

1. Cigale Nika 2000
2. Duga Flora 1999
3. Đaković Lozar Anja 2000
4. Grobljar Monika 1997
5. Hirkić Ines 1997
6. Jerković Irena 1998
7. Klenovšek Lea 2000
8. Kotnik Tjaša 2000
9. Mohorič Veronika 1999
10. Strnad Anika 1998

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN
TELEKOMUNIKACIJO LJUBLJANA
VODJA EKIPE: Iztok Žižek, prof.
TRENER EKIPE: Iztok Žižek, prof.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Černelič Ana 1999
Ekić Nina 1999
Kavšak Tjaša 1999
Kepa Urška 1999
Pintarič Nika 2000
Šapek Nika 2000
Soldat Simona 1998
Vindišar Zala 2000

ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM - GIMNAZIJE
VODJA EKIPE: Brezovnik Robert, prof.
TRENER EKIPE: Brezovnik Robert, prof

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jeromel Zala 2000
Kamnik Adrijana 1999
Libnik Urška 1999
Močilnik Špela 2000
Poberžnik Maša 2000
Senica Tinkara 1998
Živadinović Ksenija 1999

REZULTATI

Ekonomska šola Celje

ŠCPET Ljubljana

1 : 8

Gimnazija Celje - Center

ŠC Ravne na Koroškem Gimnazija

1 : 2

Gimnazija Celje - Center

ŠCPET Ljubljana

1 : 9

Ekonomska šola Celje

ŠC Ravne na Koroškem Gimnazija

0 : 3

Končna razvrstitev:
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo Ljubljana
Šolski center Ravne na Koroške - Gimnazija
Gimnazija Celje - Center
Ekonomska šola Celje

V finale sta se uvrstili:
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo Ljubljana in
Šolski center ravne na Koroškem – Gimnazija.

