ŠPORTNO DRUŠTVO PODLJUBELJ
Podljubelj 242, 4290 Tržič
www.podljubelj.si, sd.podljubelj@gmail.com

VSEBINSKI PROGRAM DELA za leto 2017
Športno društvo Podljubelj
Športno društvo Podljubelj je bilo ustanovljeno 26.6.2013 v Podljubelju. Odločba o ustanovitvi društva je
bila s strani UE Tržič izdana 16.10.2013. Od ustanovitve dalje vsako leto aktivno izvajamo programe
društva.
Vabila z vsemi informacijami so aktualno objavljena na spletni strani www.podljubelj.si in na facebook profilu
Športnega društva Podljubelj.
Naša želja je, da v prihodne pridobimo čim več članov in da organiziramo športne aktivnosti ter pomagamo pri
izvedbi družabnih dogajanj v Podljubelju. Obenem želimo sodelovati na čim več športnih področjih v Občini Tržič.

V letu 2017 bo v okviru ŠD Podljubelj ustanovljena nova samostojna športna sekcija – Sankaška sekcija, ki bo kot
naslednik pred leti zelo aktivnega SAK Podljubelj nadaljevala tradicijo tekmovalnega in rekreativnega sankaškega
športa v Šentanski dolini in tudi izven. Sankaška sekcija bo predvidoma uradno ustanovljena na občnem zboru ŠD
Podljubelj v februarju 2017.

V okviru ŠD Podljubelj imamo dogovor o najemu in uporabi prostorov za rekreativno športno vadbo in
tekmovanja v naslednjih objektih:
- Dom krajanov v Podljubelju, kjer se izvaja vadba in tekmovanja v strelstvu, pikadu, balinčkanju, šah,
badminton, namizni tenis, plesni tečaji in vadbe, telovadba za otroke
- Nogometno, odbojkarsko in košarkaško igrišče na Avtokampu Podljubelj, kjer se bo izvajala
rekreacijska vadba, tekmovanja in druge aktivnosti med aprilom in oktobrom
- Ostali športni objekti kjer se izvaja posamezna disciplina (kegljišče Tržič, bowling center Naklo,...)

Podljubelj, 20.11.2016

ŠD Podljubelj
predsednik Metod Kožuh

PROGRAM DELA za leto 2017 - Koledar prireditev
Datum
Januar do
april 2017

Januar 2017
November
2016 - do
april 2017
Januar –
marec 2017
Januar –
marec 2017

Prireditev
Zimska liga v streljanju 2017
(streljanje z zračno puško in pištolo ter
pikado)
Troboj treh dolin Podljubelj-JelendolLom pod Storžičem
2. Gorenjska bowling liga – udeležba
ekipe
ŠD Podljubelj
»Zaplešimo skupaj« - plesni tečaj in
Rekreacijski ples za odrasle
Bowling - Rekreacijska vadba in
turnir za člane ŠD Podljubelj

Športna panoga

Lokacija

Točkovanje
ŠŠi *

STRELSTVO
PIKADO

Dom krajanov
Podljubelj

ŠŠi 2017

BOWLING

Dom krajanov
Podljubelj
Naklo, Lesce,
Kranj

PLES

Dom krajanov
Podljubelj

STRELSTVO

Zimski pohod
(Podljubelj - Kofce)
Zimska Badminton liga
Januar – april
+ badminton rekreacije
2017
Februar 2017

/

/

ŠŠi 2017

BOWLING

TELOVADBA
POHODNIŠTVO

Dom krajanov
Podljubelj

/

Kofce
ŠŠi 2017

BADMINTON

Dom krajanov
Podljubelj

ŠŠi 2017

NAMIZNI TENIS

Dom krajanov
Podljubelj

ŠŠi 2017

Zimska liga v Namiznem tenisu -

Januar – april
+ rekreacije namizni tenis
2017

/

Naklo

Telovadba-rekreacija za otroke

Januar- marec
Skupine do 6 let, 6 – 15, nad 15 let
2017

Rang tekme
(Tržiške športne
igre)

Februar 2017

Tekma za slovenski pokal v
rekreativnem sankanju (Sankaška zveza)

SANKANJE
- Sankaška sekcija

Ljubelj

/

SLO. POKAL

Februar 2017

Odprto prvenstvo Podljubelja v
rekreativnem sankanju

SANKANJE
- Sankaška sekcija

Ljubelj

ŠŠi 2017

OBČINSKO

Ljubelj

Februar 2017 Tečaj sankanja za otroke in mladino

SANKANJE
- Sankaška sekcija

Prvenstvo Podljubelja v smučanju Februar 2017
veleslalom

SMUČANJE

Dolenčeva
guba ali
Ljubelj

DRSANJE

Avtokamp
Podljubelj

/

Skupinski pohod na prelaz Ljubelj

POHODNIŠTVO

Ljubelj

/

Odprto prvenstvo Podljubelja v
namiznem tenisu

NAMIZNI TENIS

Dom krajanov
Podljubelj

/

Čistilna akcija Podljubelj –
(udeležba)
Pohodniška pot – izlet:
OD ČEŠNJE DO ČEŠNJE

ČISTILNA
KS Podljubelj
POHODNIŠTVO

Podljubelj

ŠŠi 2017

Goriška Brda

ŠŠi 2017

Februar 2017 Rekreacijsko Drsanje
9.4.2017
April 2017
April 2017
Junij 2017
Junij 2017
Junij 2017

Junij 2017

Odbojka na mivki: rekreacijska vadba

ODBOJKA

Odbojka na mivki: TURNIR

ODBOJKA

Turnir v balinanju na cilj in

BALINANJE

/

ŠŠi 2017

Avtokamp
Podljubelj
Avtokamp
Podljubelj
Brunarica

ŠŠi 2017

OBČINSKO

predpoletni piknik za člane ŠD
Podljubelj
Julij 2017

Občinsko tekmovanje v
lokostrelstvu

Julij 2017

Košarka – met na koš

Julij 2017

Pohod na Korošico in Babo

Julij 2017

Tenis na mivki: Rekreacijska vadba

Julij 2017

Tenis na mivki: TURNIR DVOJIC

Avgust 2017
September
2017
September
2017
September
2017
September
2017

Planinski pohod: Jezersko – Češka koča
ŠENTANSKI DNEVI 2017
(športne aktivnosti)
Družinski pohod po Podljubeljski dolini
Nogomet – tekma
Podljubelj Stari : Mladi
Nogomet – streli na gol/tarčo

Oktober 2017

Občinsko tekmovanje v streljanju

November
2017
November
2017
November
2017
November
2017
December
2017
Preko celega
leta 2017

Skok v daljino z mesta
Odprto prvenstvo Podljubelja v šahu
Turnir Podljubelja v metanju balinčkov
na cilj
Kegljanje - turnir Podljubelja

pr'Jezerc

LOKOSTRELSTVO

KOŠARKA
POHODNIŠTVO
TENIS NA MIVKI
TENIS NA MIVKI
POHODNIŠTVO

Avtokamp
Podljubelj
Avtokamp
Podljubelj
Ljubelj
Avtokamp
Podljubelj
Avtokamp
Podljubelj
Jezersko

Več športnih
disciplin
POHODNIŠTVO

Podljubelj

NOGOMET

Avtokamp
Podljubelj
Avtokamp
Podljubelj
Dom krajanov
Podljubelj
Dom krajanov
Podljubelj
Dom krajanov
Podljubelj
Dom krajanov
Podljubelj
Kegljišče Tržič

NOGOMET
STRELSTVO
SKOK Z MESTA
ŠAH
BALINČKANJE –
NA CILJ
KEGLJANJE

Božično novoletni turnir v pikadu

PIKADO

Rekreativno pohodniška akcija
»Kršiše 2017«

POHODNIŠTVO

Podljubelj

Gostilna
Ankele
Kršiše

in

Rekreativno pohodniška akcija
»Stari Ljubelj 2017«
Šentanske športne igre 2017 –
Preko celega športna liga ŠD Podljubelj
leta 2017

Preko celega
leta 2017

Prelaz Ljubelj
(stari Ljubelj)

Vse izvajane
panoge-mnogoboj
točkovanje udeležbe
in rezultatov

Vse izvajane
Otroška šentanska športna liga 2017
panoge-mnogoboj
– športna liga ŠD Podljubelj za
točkovanje za
OTROKE

osnovnošolske otroke

3.12.2017

Zaključna prireditev ŠD Podljubelj
– razglasitve naj športnikov, priznanja
za akcije,..

Dom
krajanov
Podljubelj

OBČINSKO
ŠŠi 2017
ŠŠi 2017
ŠŠi 2017

ŠŠi 2017

ŠŠi 2017

ŠŠi 2017
OBČINSKO
ŠŠi 2017
ŠŠi 2017

OBČINSKO

ŠŠi 2017
ŠŠi 2017
ŠŠi 2017
ŠŠi 2017

OBČINSKO

Program dela 2017 po sekcijah in panogah:
1. Strelska sekcija: STRELSTVO, PIKADO
- Vadba v streljanju
Lokacija: Krajevna dvorana Podljubelj
Termin: vsak prvi in tretji petek v mesecu od 1.1.2017 do 31.3.2017 od 17.00 do 20.00 ure
Možna uporaba zračnih pušk, pištole in druge opreme
Člani lahko v dvorani nabavijo strelivo in tarče.
- Tekmovanje za zimsko strelsko ligo ŠD Podljubelj, Jan – mar 2017
1x mesečno tekmovanje z zračno puško – 20 strelov
1x mesečno tekmovanje z zračno pištolo – 10 strelov
1x mesečno tekmovanje v pikadu na tarčo – 10 metov
Podelitev medalj najboljšim bo ob zaključku lige.
- Božično –novoletni turnir v pikadu – Gostilna Ankele, Odprto prventvo v PIKADU
Petek 22.12.2017 od 18.00 do 22.00. ure
Sobota 23.12.2017 od 18.00 do 22.00. ure
Petek 29.12.2017 od 18.00 do 22.00. ure
Sobota 30.12.2017 od 18.00 do 22.00. ure
Razglasitev medalj in pokalov za najboljše ob zaključku.
- Tekmovanje Teh dolin Podljubelj-Jelendol Dolina – Lom pod Storžičem
Januar 2017 tekmovanje v Podljubelju, vsako leto je organizator druga dolina-vas.
Tekmuje 6 tekmovalcev – 4 moški in 2 ženski

Strelska sekcija ŠD Podljubelj bo organizirala dve tekmovanji občinskega ranga:
- Občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško, Podljubelj, oktober 2017
- Občinsko prvenstvo v pikadu, turnir, Podljubelj, december 2017

2. Strelska sekcija: LOKOSTRELSTVO
Junija 2017 bomo na avtokampu v Podljubelju pripravili predstavitev (vadbo) tega športa,
Sledil bo turnir v lokostrelstvu - Občinsko tekmovanje v lokostrelstvu.

3. Sankaška sekcija: SANKANJE
-

Odprto prvenstvo Podljubelja v rekreativnem sankanju, februar 2017
Predvidoma v februarju bomo izvedli odprto prvenstvo Podljubelja v sankanju na naravnih progah (z
navadnimi sanmi). Tekmovanje bo za vse kategorije. Lokacija tekmovanje bo predvidoma na
Ljubelju, dokončna odločitev bo podana glede na snežne razmere.
Občinsko prvenstvo v sankanju

-

Tekma za Slovenski pokal v rekreativnem sankanju, Sankaška zveza Slovenije, februar 2017
Predvidoma v februarju bomo izvedli še tekmovanje za Slovenski pokal – tekma v rekreativnem
sankanju na naravnih progah (z navadnimi sanmi).
Tekmovanje bo za vse kategorije in po predpisih Sankaške zveze Slovenije. Lokacija tekmovanje bo
predvidoma na Ljubelju, dokončna odločitev bo podana glede na snežne razmere.
Slovenski pokal v rekreativnem sankanju

-

organizacija tečaja sankanja za otroke in mladino
Na področju Ljubelja bo organiziran tečaj sankanja za otroke in mladino.
Tečaj bo obsegal krajši teoretični ter praktični del. Na voljo bodo rekreativne sani za izposojo.
Tečaj bo potekal predvidoma 2 dneva.

-

ureditev proge za rekreativno sankanje, Ljubelj
Na področju Ljubelja (za bivšim hotelom Kompas) želimo dodatno urediti progo, ki bo primerna za
izvedbo tekem in treningov rekreativnega sankanja na naravnih progah - tekmovanj v najvišjih
rangih.
Pri tem že sodelujemo v pogovorih z Občino Tržič, Sankaško zvezo Slovenije in ostalimi.

4. POHODNIŠTVO
Celoletna pohodniško rekreativna akcija »Stari Ljubelj 2017«
»Stari Ljubelj 2017«: prelaz Ljubelj 1370 m je večini krajanov dobro poznan, nanj vodi z Ljubelja prijetna
cesta zaprta za promet, po kateri se v dobre pol ure povzpnemo do prelaza, kjer nas čaka gostoljubna koča.
Pri koči bo postavljena skrinjica z vpisno knjigo, kamor bodo udeleženci vpisali vsak svoj pristop.
Decembra 2017 bomo pripravili srečanje in pohodnike, ki bodo v letu 2017 opravili vsaj 40 pristopov
nagradili s praktičnimi nagradami (sponzor je Koča na Ljubelju).
Celoletna pohodniško rekreativna akcija »Kršiše 2017«
»Kršiše 2017«: Organizirali bomo tradicionalno celoletno rekreativno pohodniško akcijo »Kršiše 2017«.
Namen akcij je vzpodbujati člane ŠD Podljubelj in krajane Podljubelja k krajši vsakodnevni rekreativni
aktivnosti, sprehajanju oz. pohodništvu. Vzpon izpred Doma krajanov Podljubelj na Kršiše traja približno
15. minut.
Na področju kote Kršiše nad Podljubeljem (televizijski oddajnik) bo postavljena skrinjica z vpisno knjigo,
kamor bodo udeleženci vpisali vsak svoj pristop.
Popularizirali bomo tudi podaljšanje pohodniške ture z nadaljevanjem vzpona po grebenu proti vrhu Na
Vodalah (1102m) in sestopom na Črni gozd ali proti Blejcu.

Pohodi
V letu 2017 bomo organizirali nekaj rekreativnih pohodov različnih težavnosti.
- Zimski pohod na KOFCE iz Podljubelja, februar 2017
Zimski popoldanski pohod iz središča Podljubelja mimo Vasovja in Kala do koče na Kofcah. Po okrepčilu
nas čaka spust nazaj v Podljubelj mimo Matizovca.
Pohod je srednje zahteven. Obvezna čelna svetilka, primerna pohodniška oprema (oblačila, obutev).
- Skupinski pohod na prelaz Ljubelj 1370 m
Nezahteven družaben skupni pohod do kočpe na Ljubelju, s katerim bomo še dodatno vzpodbudili in
reklamirali udeležbo na pohodniški akciji »Stari Ljubelj 2017«.
Predvideni datum: 9.4.2017
- Organizirana pohodniška pot - pohod, Pohod od češnje do češnje, Goriška Brda, junij 2017
Organizirali bomo udeležbo na tradicionalnem pohodu v Goriških Brdih. Pohod poteka po nezahtevnih
poteh, udeleženci pa morajo biti dovolj kondicijsko pripravljeni za nekajurno hojo.
- Pohod na planino Korošico in Babo, julij 2017
Delno zahteven pohod na priljubljeno planino nad Ljubeljem.
Po željah bodo pohodniki nadaljevali vzpon še na vrh Babe (Košutica).
- Planinski pohod: Jezersko – ČEŠKA KOČA, avgust 2017
V poletnem času bomo organizirali daljši-celodnevni pohod – iz Jezerskega na Češko kočo 1542m.
Organiziran bo skupen prevoz iz Podljubelja na Jezersko.
Vzpon od planšarskega jezera oz. Ravenske Kočne mimo Štularjeve planine do Češke koče. Spust po
markirani poti (mimo žičnice) nazaj proti izhodišču.
Pohod je delno zahteven, vzpon traja približno 2 uri, namenjen kondicijsko dobro pripravljenim
pohodnikom.
Za izkušene in primerno opremljene pohodnike-plezalce bo možen vzpon do Češke koče tudi po zelo
zahtevni zavarovani plezalni poti-ferati.
- Tematski družinski pohod po Podljubeljski dolini, september 2017
V okviru prireditve »Šentanski dnevi 2017« bo organiziran tudi družinski nezahteven pohod po okolici
Podljubeljske doline. V okviru pohoda bomo spoznavali znamenitosti, zanimivosti in posebnosti okolice
Podljubelja.
Predvidena je relacija: Podljubelj – Črni Gozd - Kršiše – Podljubelj
Pohodi za otroke
Otroke bomo povabili še posebej na dva planinska pohoda, ki jih bomo organizirali v letu 2017 posebej
zanje: pohod po Podljubeljski dolini (septem,ber 2017) in pohod na Kal in kofce (junij 2017).

5. SMUČANJE
- Prvenstvo Podljubelja v veleslalomu, februar 2017
Na področju Dolenčeve gube ali Ljubelja bomo predvidoma v februarju 2017 izvedli prvenstvo Podljubelja
v smučanju - veleslalomsko tekmovanje za vse kategorije.
Točen datum bo določen naknadno glede na snežne razmere.

6. DRSANJE
Skupaj z upravljalcem Avtokampa Podljubelj bomo v zimskem času poskušali urediti primerno podlago za
drsanje – na prostoru športnih igrišč na Avtokampu Podljubelj.
Drsanje-ledna ploskev bo naravna in tako povsem odvisna od vremenskih razmer.
Omogočeno bo rekreacijsko drsanje za vsakogar

7. NAMIZNI TENIS
- Rekreacijska vadba
V času od 1.12.2016 do 31.3.2017 bo potekala v domu krajanov v Podljubelju rekreativna vadba namiznega
tenisa. Vadba bo potekala vsak drugi in četrti petek v mesecu, od 17. do 20. ure.
V dvorani bosta uporabnikom na voljo dve mizi za namizni tenis, loparji in žogice.
- Zimska liga v Namiznem tenisu
V času od 1.1.2017 do 31.3.2017 bo potekala v domu krajanov v Podljubelju Zimska liga v Namiznem
tenisu. Tekmovanje bo potekalo po ligaškem sistemu, tekme se bodo odigrale vsak 2. in 4. petek v mesecu
od 17. do 20. ure.
V dvorani bosta tekmovalcem na voljo dve mizi za namizni tenis, loparji in žogice.
- Odprto prvenstvo-turnir, Občinsko tekmovanje v namiznem tenisu
V aprilu 2017 bomo izvedli odprto prvenstvo Podljubelja v namiznem tenisu. Na turnirju, ki bo potekal v
Domu krajanov v Podljubelju bodo tekmovali tako moški kot ženske, v primeru zadostnega interesa pa
bomo organizirali tudi tekmovanje otrok v namiznem tenisu. Igralo se bo po turnirskem sistemu (v skupinah
iz katerih napredujeta najboljša 2 in v nadaljevanju na izpadanje).

8. ŠAH
- Vadba
V času od 1.12.2016 do 31.3.2017 bo potekala v domu krajanov možno igranje šaha in sicer ob petkih od 20.
do 22. ure in ob četrtkih od 17. do 20. ure.
- Odprto prvenstvo-turnir, Občinsko tekmovanje
V novembru 2017 bomo v Domu krajanov organizirali odprto prvenstvo Podljubelja v šahu. Tekmovanje bo
potekalo v eni kategoriji in bo potekalo kot klasični turnirski sistem, kjer se pomeri vsak tekmovalec z
vsakim udeležencem. Šah se bo igral s šahovsko uro, vsak tekmovalec pa ima na voljo 10 minut za svoje
poteze v igri proti enemu nasprotniku.

9. NOGOMET
- Rekreacijska vadba
V času od 1.6.2017 do 1.10.2017 bo potekala na nogometnem igrišču v Avtokampu Podljubelj rekreacijska
vadba malega nogometa na travnati površini. Predvideni so popoldanski termini ob petkih, sobotah in
nedeljah.
- Tekma Podljubelj Stari : Mladi
V septembru 2017 bomo organizirali rekreativno tekmo v malem nogometu med selekcijami krajanov
Podljubelja Stari : Mladi. Starostna meja je 30 let.

Tekma bo potekala na igrišču za mali nogomet na Avtokampu Podljubelj.

- Turnir v strelih na gol-tarčo
Septembra 2017 bomo na avtokampu v Podljubelju izvedli turnir v nogometnih strelih na gol-tarčo za
posameznike.

10.ODBOJKA
- Rekreacijska vadba odbojka na mivki
Od junija do oktobra bo potekala rekreacijska vadba odbojke na peščenem igrišču na Avtokampu Podljubelj.
Za vadbo so predvideni sobotni in nedeljski popoldanski termini.
- Turnir odbojka na mivki
Avgusta 2017 bomo organizirali tudi turnir v odbojki na mivki.

11. TENIS NA MIVKI
Zgodovina tenisa na mivki sega v 70. leta prejšnjega stoletja. V tistem času se je tenis na mivki igral v ZDA
in v Braziliji. Kmalu pa je ta šport prišel v Italijo, kjer dandanes uživa največjo popularnost tega športa na
svetu. V zadnjih petih letih se je šport v Evropi zelo razširil in pridobil na popularnosti, od leta 2007 se
organizirano igra tenis na mivki tudi v Sloveniji. Igra se po pravilih ITF beachtennis.
Tenis na mivki se igra na igrišču za odbojko na mivki, mreža na višini 170 cm, loparji za tenis na mivki,
žogica mehkejša. Igra se v dvojicah, pomembno pa je, da se nam žogica ne sme odbiti od tal!
- Rekreacijska vadba tenis na mivki
V juliju 2017 bomo na igrišču na Avtokampu Podljubelj (peščeno igrišče za odbojko) najprej izpeljali
enomesečno rekreacijsko vadbo.
- Turnir tenis na mivki
konec julija bo izpeljan turnir dvojic v tenisu na mivki na igrišču na Avtokampu Podljubelj.

12. KOŠARKA
- Rekreacijska vadba
Od aprila do oktobra pa bo potekala rekreacijska vadba košarke na asfaltnem košarkaškem igrišču na
Avtokampu Podljubelj. Tam je postavljen koš in označeno igrišče, na voljo so tudi košarkaške žoge.
- tekmovanja v metu na koš
V oktobru 2017 bomo organizirali košarkarski turnir v metih na koš:
Na turnirju lahko tekmuje vsakdo, ki se prijavi in plača startnino. Tekmuje se v metanju na koš iz več
različnih pozicij.
Vsak tekmovalec v rednem delu lahko sodeluje večkrat znotraj predvidenega časa za to tekmovanje.

13. BOWLING
- Rekreacijska vadba
V januarju in februarju 2017 bomo za krajane Podljubelja in člane ŠD Podljubelj izvedli rekreacijsko vadbo
na bowling igrišču v Naklem – 6 dni.
- Bowling turnir
Konec februarja 2017 bo organiziran turnir Podljubelja v Bowlingu prav tako na igrišču v Naklem.
- 2. Gorenjska bowling liga 2016/2017
Ekipa ŠD Podljubelj sodeluje v 2. Gorenjski bowling ligi 2016-2017, ki traja od oktobra do marca 2017.
Tekmuje se po ligaškem sistemu, tekme potekajo četrtkih na bowling igriščih Naklo, Kranj in Lesce.
Člani ekipe ŠD Podljubelj so:
Dejan Janc - kapetan
Metod Kožuh
Miha Lindav
Jože Romšak
Oki Ahačič
Jože Nemc
Termini:
Trening – vsak ponedeljek od septembra do aprila v Naklem – Hotel Marinšek od 20.00 – 22.00
Tekme – ob četrtkih od oktobra do konca marca, lokacije.: Naklo, Kranj – Tuš, Lesce BC ob 22.00-22.30

14. KEGLJANJE
- Rekreacijska vadba kegljanje
Novembra 2017 bomo izvedli vadbo kegljanja na igrišču na avtobusni postaji v Tržiču.
Vadba bo potekala dva dneva.
- Turnir kegljanje
Konec novembra bo organiziran turnir Podljubelja v kegljanju.

15. BALINANJE
Junija 2017 bomo na balinišču pri brunarici Pr'Jezerc v Podljubelju izvedli turnir balinanju na cilj - bližanje.
Turnir bomo združili s predpoletnim piknikom za člane ŠD Podljubelj.

16. PLES - ZAPLEŠIMO SKUPAJ - Plesni tečaj ŠD Podljubelj
Vse plesne navdušence, željne zabave in druženja bomo povabili na tečaj standardnih in latinsko ameriških
plesov v oktobru in novembru - skupno 8 vaj, ter nadaljevanje januar-februar 2017.
Tečaj bo potekal ob nedeljah od 18.00 do 19.30 ure v dvorani doma krajanov Podljubelj.
Tečaj bo vodil strokovno usposobljeni učitelja plesa. Vse informacije in prijave - Meta Ahačič

17. TELOVADBA ZA OTROKE
Organizirana rekreacijska telovadba za otroke različnih starostnih skupin:
- predšolski (3 – 6 let )
- osnovnošolski (7-15 let)
- mladina nad 15 let
Telovadba bo potekala v domu krajanov v Podljubelju in bo tako lahko izvedena vsak predviden termin ne
glede na vreme in druge razmere.
Telovadbo bo potekala pod strokovnim vodstvom profesorja telesne vzgoje Gorazda Černilca (OŠ Tržič) in
učiteljice razrednega pouka Tanje Kralj (OŠ Bistrica).
Vadba bo potekala vsako sredo od januarja do marca 2017:
Skupaj predvidoma 13 terminov/dni.

18. ŠENTANSKI DNEVI 2017 –športne aktivnosti
V septembru 2017 bo organizirana športno-družabno-kulturna prireditev Šentanski dnevi 2017.
Organizatorji prireditve so Krajevna skupnost Podljubelj, Športno društvo Podljubelj, Prostovoljno gasilsko
društvo Podljubelj in ostala društva ki delujejo v kraju.
V okviru Šentanskih dnevov bo ŠD Podljubelj organiziral več športnih prireditev, predvidoma:
-

Tekmovanje v streljanju z zračno puško
Tekmovanje kegljanju za jarca
Igre z žogo
Nogometno tekmo Podljubelj Stari-Mladi
Družinski tematski planinski pohod po okolici Podljubeljske doline

19. Športna liga ŠD Podljubelj 2017 – »Šentanske športne igre 2017«
Zaradi popularizacije športnih aktivnosti in motiviranja članov ŠD Podljubelj, da sodelujejo pri tekmovanjih
in aktivnostih v različnih športnih panogah, smo se odločili da organiziramo celoletno Športno ligo ŠD
Podljubelja za posameznike.
Točkovanje v ligi bo v letu 2017: predhodno določena tekmovanja-discipline se bodo točkovale po
podobnem sistemu kot Tržiške športne igre.
S tem bomo dosegli poenostavitev sistem in poenotenje s ŠZ Tržič.
Za točkovanje v ligi bodo upoštevana predhodno navedena tekmovanja in druge športne aktivnostih v
organizaciji ŠD Podljubelj in tudi nekaterih drugih
Točke bodo člani nabirali v različnih športih in sicer:
- zimska strelska liga
- pikado
- balinčkanje
- badminton
- namizni tenis
- lokostrelstvo
- skok v daljino z mesta
- šah
- balinanje
- bowling

- sankanje
- nogomet-streli na gol
- smučanje (veleslalom)
- kegljanje
- pohodništvo
Liga se začne 1.1.2017 in konča 1.12.2017. Ob zaključku lige bo organizirana družabno-športna prireditev z
razglasitvijo končnih rezultatov mnogoboja in podelitvijo nagrad za najboljšega športnika in športnico lige.
Udeleženci lige bodo vsi člani ŠD Podljubelj. Udeležencem ni potrebno nastopiti v vseh tekmovanjih.
Podrobnejša pravila pred začetkom lige določi in objavi vodstvo ŠD Podljubelj. Vmesni rezultati lige bodo
na voljo na spletnih straneh www.podljubelj.si

20. »Otroška Šentanska športna liga 2017«
V naslednjem letu bomo prvič izvedli tudi posebno točkovanje za otroke – udeležence tekmovanj za
Šentanske športne igre 2017.
S tem želimo navdušiti mlajše tekmovalce k še večji udeležbi na različnih športnih aktivnostih.
V tem točkovanju bodo posebej upoštevani samo osnovnošolski otroci 1. in 2. triade - do vključno 6.
razreda oz. 12. leta starosti (do vključno letnika rojstva 2005 in mlajši).
Za točkovanje v ligi bodo upoštevana predhodno navedena tekmovanja in druge športne aktivnostih v
organizaciji ŠD Podljubelj.
Vsa ostala pravila bodo podobna kot pri točkovanju za »šentanske športne igre 2017« in bodo javno
objavljena na spletnih straneh www.podljubelj.si

