RAZPIS – ŠPORTNICA, ŠPORTNIK in ŠPORTNA SKUPINA

DIJAŠKEGA DOMA TABOR

za šolsko leto 2019/20

1.)
-

Cilji razpisa so:
motivirati dijake DDT za vključevanje v športno-gibalne dejavnosti
sistematično spremljati udeležbo in dosežke dijakov DDT na športnem področju
nagraditi najuspešnejše posameznike na športnem področju

2.) Na razpisu imajo pravico sodelovati vsi dijaki, ki so v šolskem letu 2019/20 vpisani v
Dijaški dom Tabor
3.) Tekmuje se v treh kategorijah (M, Ž, skupina)
4.) Projekt »Športnik leta« vodi, vrednoti, spremlja, zbira podatke, nadzira in rešuje
morebitne nejasnosti komisija v sestavi: France Žagar (predsednik), Primož Urank,
Šemso Mujanović.
5.) Predlog za pridobitev točk komisiji poda mentor/nosilec dejavnosti ali dijak
6.) Razpisane nagrade:
-

DIJAKI – zmagovalec prejme bon v vrednosti 50 eur za izbrano športno trgovino
DIJAKINJE – zmagovalka prejme bon v vrednosti 50 eur za izbran športno trgovino
SKUPINA – za eno šolsko leto prejme prehoden pokal

7.) Pravilnik/točkovnik

1. Med domska tekmovanja – ligaška tekmovanja dijaških domov

Nastop/vpoklic
Tretje mesto
Drugo mesto
Prvo mesto
Zavrnitev nastopa

REGIJSKO
10
20
30
40
-10

MEDREGIJSKO
10
25
35
45
-10

*nastop in stopničke se NE seštevajo

** zavrnitev iz opravičenih (npr. klubskih) razlogov se ne sankcionira

DRŽAVNO - DOMIJADA
10
50
75
100
-10

2. Ostala tekmovanja:
- interna domska tekmovanja (npr. turnirji NMT, streljanje, odbojka, košarka,...)
- nastop na prijateljskem turnirju, športnem dogodku ipd. (npr. v drugem dijaškem domu)
- nastop na ostalih tekmovanjih (npr. Ljubljanski maraton)
Nastop
Peto mesto
Četrto mesto
Tretje mesto
Drugo mesto
Prvo mesto

5
10
12
15
18
20

*pogoj za točke je zastopanje DDT
**pri tekmovanjih kjer je konkurenca bistveno močnejša, kot na tekmovanjih med dijaškimi domovi (npr. Ljubljanski
maraton), lahko dijak, ki je na dogodku zastopal DDT in dosegel zavidljiv rezultat, poda predlog za pridobitev točk. O tem
odloča komisija. (npr. dijak je zastopal DDT na ljubljanskem maratonu in osvojil 20. mesto, ki po točkovniku ne prinaša točk,
a je v absolutnem smislu nadpovprečen rezultat)

3. Športno-gibalna interesna dejavnost

Udeležba na ID

25 in več ur

20-25 ur

15-20 ur

10-15 ur

5-10 ur

Točke

50

40

30

20

10

1-5 ur
po točko
za vsako
uro

*interesna dejavnost je organizirana, redna in s strani strokovnega delavca (vzgojitelj oz. zunanji izvajalec) vodena oz.
nadzorovana dejavnost
**osnova za priznanje točk je podpisana lista prisotnosti
** * samoorganiziran šport dijakov na igrišču ni ID in ne šteje v točkovnik!!!
**** posamezen dijak lahko nabira točke na več športnih interesnih dejavnostih v DDT

4. Športni dnevi z DDT
-

Smučanje, pohodništvo, športni tabor, kajak,…..

Udeležba –
bruto čas
(odhod, prihod)
Točke

nad 12
(večdnevni)

8 – 12 ur

6-8 ur

4-6 ur

2-4 ure

do 2 uri

30

20

15

10

6

4

5. Organizacija športne aktivnosti v domu –točke po oceni komisije
-

Organizacija športno-gibalne dejavnosti s strani dijaka/ov

6. Fair play in negativne točke (komisija)
Tretje mesto
Drugo mesto
Prvo mesto
Negativne točke

10
20
30
-10

*komisija vsako leto lahko podeli dodatne »fair play« oz. vzgojne točke za posamezne dogodke, ki so pozitivno izstopali na

športnih igriščih in niso bili vrednoteni po tekmovalni plati (vrstniška pomoč, fair play, nadpovprečno pozitivno zastopanje
doma, ki ni bilo vrednoteno z rezultatom,….)
** predloge za točke v fair play kategoriji lahko predlaga dijak ali mentor dejavnosti
*** komisija točke lahko podeli, ni pa k temu obvezana
**** Negativne točke za neustrezno vedenje – vsako opozorilo minus 10 točk (negativne točke poda mentor/nosilec

posamezne športne dejavnosti s kratko obrazložitvijo (npr. škoditi ugledu DDT, alkohol, nešportno vedenje), posamezen
dijak lahko v enem letu prejme več negativnih točk)

Pripravil: France Žagar

