
 

Распоред такмичења II спортских игара радника у просвети 

Синдиката образовања Србије Јабланичког округа. 
 

23.03.2013. Општинска такмичења у Стоном тенису – за град Лесковац (16 екипа) одржаће се у школској сали ОШ 

„Васа Пелагић“ од 11 ч.   Окружно такмичење у Пикаду –  (18 екипа) - oдржаће се у школској сали ОШ „Васа 

Пелагић“  од 10 ч на четири мете. За стони тенис  ће се одредити  две групе  пријављене екипе по систему 2+1. Обе 

групе почињу са такмичењем у исто време на четири  стола. Жребањем  ће се одредити ко су парови у групи  „А“  (8 

екипа), а ко у групи „Б“ (8 екипа).  Финалисти групе „А“ и групе „Б“ би играли одмах за општинског  победника. За 

окружног победника би се играло  30.03.2013. у СРЦ „Дубочица“. Игра се на два добијена сета до једанаест поена, и 

евентуални трећи сет  у паровима. У такмичењу у пикаду ће  свака екипа имати три такмичара  са пет стрелица за 

бацање у две серије. На основу постигнутих резултата прогласиће се општински и окружни победник.  
 

30.03.2013. Окружна такмичења  у Пливању (5 екипа), Куглању (16 екипа), Стоном тенису (5 екипа) - одржаће 

се у СРЦ „Дубочица“ и то: Пливање од 9 - 10 ч, Стони Тенис од 9 - 11 ч, Куглање од  11 – 13.30 ч,. У куглању ће се 

играти са три такмичара у екипи који ће имати по три кугле на располагању у две серије.  Одмах ће се добити 

окружни победник на основу добијених резултата у бодовима односно броју оборених кегли. У  Пливању ће се на 

основу постигнутих времана у слободном стилу, 2 x (4 x 25 м) одредити  општински и окружни победници. У стоном 

тенису ће се играти мечеви за победника на окружном такмичењу. 
 

 06.04.2013. Општинска  такмичења у Малом фудбалу  –  за град Лесковац  (9 екипа) одржаће се на спортским 

теренима ОШ „Вожд Карађорђе“ и на отвореним спортским теренима СРЦ „Дубочица“. Жребањем ће се 02.04.2013. 

године у просторијама Регионалног центра Синдиката у 14 часова одредити групе А и Б и парови по групама. 

Предвиђено је да такмичење почне у 10 ч. Играло би се по систему  5 + 1, 2 x 10 мин. Биће одређене две групе  (А 

група 5 екипа, Б група 4 екипе ). Екипе играју по куп систему. Првопласирани и другопласирани по групама играју за 

за прво и треће место 18.05.2013. године на теренима ОШ „Вожд Карађорђе“. Градски победник играће окружно 

такмичење 25.05.2013. године на истим тернима. У случају лошег времена такмичења ће бити одржана у ОШ „Јосиф 

Костић“ и ОШ „Коста Стаменковић“ 

 

13.04.2013.  Општинска  такмичења  у Баскету  –  за град Лесковац (11 екипа) одржаће се  у школској сали  ОШ 

“Јосиф Костић“. Жребањем ће се 02.04.2013. године у просторијама Регионалног центра Синдиката у 14 часова  

одредити групе А и Б и парови по групама. Играло би се 2 x 10 мин.  3 на 3.  Такмичење у баскету је предвиђено да 

почне у 10. ч. Екипе играју по куп систему. Првопласирани и другопласирани по групама играју за за прво и треће 

место 18.05.2013. године на теренима ОШ „Вожд Карађорђе“. Градски победник играће окружно такмичење 

25.05.2013. године на истим тернима. 
 

20.04.2013. Општинска такмичења у Одбојци  -- за град  Лесковац (8 екипа) одржаће се у школској сали ОШ 

„Јосиф Костић“ у 9 ч. Жребањем ће се 02.04.2013. године у просторијама Регионалног центра Синдиката у 14 часова 

одредити групе А и Б и парови по групама. Екипе играју по куп систему. Победници група би играли за прво место у 

граду а поражени за треће место. Меч би се играо до освојених 15 поена у два добијена сета а евентуални трћи сет би 

се играо до једанаест поена. Победник градског такмичења наступа на окружном такмичењу 18.05.2013. године. 
 

11.05.2013.  Општинска  такмичења у Шаху  - за град Лесковац  (10 екипа);  Градско и Окружно такмичење у 

Великом тенису (шест екипа). Жребањем ће се одредити групе А (пет екипа) и Б (пет екипа) и парови по групама. 

Такмичење у шаху је предвиђено да почне  од 9 ч у ОШ „Петар Тасић“.  

Шах би се играо на време од 10 мин. Меч би се играо на две табле, парови на табли би се жребали. Уколико буде 

нерешено, играло би се на трећој табли са најбољим појединцима из екипа. Победници група (А и Б)  би одмах играли 

за Градског победника а поражени за теће место. Градски победник ће са представницима осталих општина 

такмичити за Окружног победника у шаху 25.05.2013. године.   

Градско  такмичење у Великом тенису би се играо на тернима СРЦ „ Дубочица“ са почетком од  10 ч. Меч би се играо 

у два добијена сета са четири гема. У случају нерешеног резултата, играо би се тајм брек у другом сету до шест 

добијених поена са разликом од два поена.  
 

18.05.2013. Градсдка финална такмичења у Малом фудбалу, Одбојци, Баскету, - одржаће се у ОШ  „Вожд 

Карађорђе“ од  10 - 14 ч.  У случају лошег времена такмичења ће бити одржана у СРЦ  „Дубочица“.  

 

25.05.2013. Окружна финална такмичења у Малом фудбалу, Одбојци, Кошарци, Шаху- одржаће се у ОШ  „Вожд 

Карађорђе“ од  9 - 14 ч.  У случају лошег времена такмичења ће бити одржана у СРЦ  „Дубочица“. 

 

Котизација  за такмичења износи  70 динара по мечу за  сваког учесника на пријављеној такмичарској  листи.  

Пропозиције такмичења можете погледати на сајту Окружног синдиката образовања. Додела пехара и 

диплома обавиће се у првој недељи јуна у  одређеном ресторану уз пригодну свечану вечеру. Такмичарима који 

буду на додели одличја биће рефундиран одређени износ цене менија ресторана, као што је било и прошле год. 
 

У Лесковцу 18 03. 2013. године.                                                                   потпредседник, мр Ивица Поповић 


