
Програм и распоред такмичења спортских игара радника у просвети у организацији Одбора 

Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. 

 

12.5.2012.  Мали фудбал – одржаће се на спортским теренима у насељу „Дубочица“  поред  Цркве. Предвиђено је да 

такмичење почне у 16 ч. Играло би се по систему  5 + 1, 2 x 15 мин 

Учествоваће три синдикалне спортске екипе из општине Лесковац и то : ( „Петар Тасић“ ,  „11. Октобар“ и 

Пољопривредна школа). Екипе играју свака са свком да би се у међусобним сусретима добио општински победник. 

Победник Општине игра Окружно такмичењe са   синдикалним спортским екипама из  Лебана и Бојника  9.6.2012.г. 

13.5.2012.  Баскет, Шах – Одржаће се у школској сали ОШ “Јосиф Костић“.  

Такмичење у шаху је предвиђено да почне  у  од 10 ч, а у баскету у 11.30 ч.  

*У Шаху су пријављене четири синдикалне екипе ( „Петар Тасић“, 11. Октобар, „Вук Карађић“, „Јосиф Костић“ . Из округа 

учествује  Гимназија из Бојника ). Шах би се играо на време од 15 мин. Одредили би се парови и играло би се до две 

победе а у колико буде нерешено одлучивала би трећа табла.  Победници парова би одмах играли за Општинског 

победника а поражени за теће место. Општински победник ће са представником  Лебана играти за Окружног победника 

у шаху .   

*У Баскету је пријављено шест синдикалних екипа: „Петар Тасић“,  ПУ „Вукица Митровић“,  Економска школа,  „Ђура 

Јакшић „- Турековац,  „11. Октобар“,  „Јосиф Костић“. Жребањем ће се одредити групе и парови по групама али и 

слободне екипе које чекају победнике у својим  групама  за такмичење за коначног победника у групи.  Играло би се 2 x 

10 мин. „чисто“.  такмичење у баскету је предвиђено да почне у 11.30 ч. Победници група би одлучили ко у међусобмом 

такмичењу  ће бити општински победник а поражени би играли за треће место . Окружно такмичење у баскету ће бити 

3.6.2012. у СРЦ  „Дубочица“.  

 

27.05.2012. Стони тенис,  пикадо - Одржаће се у школској сали ОШ „Васа Пелагић“  од 10 ч. 

За стони тенис  је пријављено седам екипа и то: ПУ „Вукица Митровић“, Економска школа, „Ђура Јакшић“, „11 Октобар“, 

„Васа Пелагић“, „Петар Тасић“, „Јосиф Костић“. Одредиће се две групе за пријављене екипе по систему 2+1. Обе групе 

почињу са такмичењем у исто време на четири  Стола. Жребањем се одредити ко су парови у групу  „А“  а ко у групи „Б“.  

Финалисти групе „А“ и групе „Б“ би играли одмах за општинског  победника. За окружног победника би се играло  

3.6.2012. у СРЦ „Дубочица“. Игра се на два добијена сета до једанаест поена, и евентуални трећи сет  у паровима. У 

такмичењу у пикаду ће се свака екипа имати три такмичара  са пет стрелица за бацање у две серије. Пријављене  су  осам 

екипа из Лесковца и Бојника. На основу постигнутих резултата прогласиће се општински и окружни победник. 

 

2.6.2012. Одбојка - Одржаће се у школској сали ОШ „Васа Пелагић“ у 16 ч.  

У одбојци су пријављене   четири екипе и то: „Петар Тасић“, „Јосиф Костић“ ,  „11. Октобар“,  ПУ „Вукица Митровић“. 

Одредили би се групе и жребали парови по групама. Победници група би играли за прво место у општини а поражени за 

треће место. Сет би се играо до освојених 15 поена у два добијена сета а ентуални трћи сет би се играо до десет поена.  

3.6.2012. Окружна финална такмичења у Куглању, Пливању, Баскету, Стони тенису - Одржаће се у СРЦ „ДУбочица“  и 

то: Куглање од 9-10 ч, Пливање од  10.30 - 11 ч, Стони Тенис од 11.30-12.30 ч, Баскет или ,по жељи финалиста  кошарка на 

два коша играла би се од 13 - 13.40 ч. У куглању је пријављено пет екипа  „Петар Тасић“, 11.Октобар, „Вук Карђић“, 

Гимназија Бојник, „Јосиф Костић“ и играће се са три такмичара у екипи који ће имати по три кугле на располагању.  

Одмах ће се добити  општински и окружни победник на основу добијених резултата у бодовима односно броју оборених 

кегли. У  Пливању се такмиче „Петар Тасић“,  „11.Октобар“, „Јосиф Костић“. На основу постигнутих времана у слободном 

стилу, 4 x 50 м одредиће се општински и окружни победник. У стоном тенису ће се играти меч за победника на окружном 

такмичењу. У  баскету или по договору  финалиста ,играће се кошарка  победника из Лесковца и Бојника. 

 

9.6.2012. Окружна финална такмичења у Малом фудбалу, Одбојци. - одржаће се у ОШ „Вожд Карађорђе“ од  10 - 14 ч. 

Окружно финално  такмичење у одбојци је предвићено за 10.15 – 11.30 ч.   

Окружно финално такмичење у малом фудбалу је предвиђено од  12-14 ч пошто све три екипе буду одиграли савака  са 

сваком  а победничка екипа би се одредила са највише бројем победа у односу на друге две екипе. На такмичењу у 

малом фудбалу ће бити представници из Лебана, Бојника и Лесковца. 

 

Напомена: Котизација  за такмичења износи  50 динара по дану и по сваком учеснику на пријављеној такмичарској  

листи која се обавезно доставља  најкасније до 10.5.2012. на е-mail sindikat@le.org.rs. 

Пропозиције такмичења можете погледати на сајту www.sind-obr.le.org.rs. За победнике на општинском и 

окружном нивоу у свим спортовима су обезбеђени пехари и дипломе. За другопласиране и трећепласиране на 

такмичењу су обезбеђене дипломе док за све друге захвалнице за учешће на такмичењима. 

У Лесковцу 3.5.2012.                                                                                                      потпредседник, мр Ивица Поповић 


