ПРОПОЗИЦИЈЕ
за спортско такмичење на привредно-туристичкој манифестацији
„ДАНИ ЗИМЕ НА КОЗАРИ“ 2019
ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Организатор XIII привредно-туристичке манифестације «Дани зиме на Козари» 2019. године (у даљем
тексту манифестaција) су град Приједор, Национални парк „Козара“ и Туристичка организација града
Приједора, а суорганизатори манифестације су туристичке организације општинa Градишка, Козарска
Дубица и Нови Град.
Члан 2.
Организациони одбор је именовао координатора за спортско такмичење који је именовао Комисију за
спортско такмичење састављену од три члана, главног судије и два помоћника.
Организатор, координатор и комисија се обавезује да својим начином рада не дозволе фаворизовање
ниједног учесника.
Члан 3.
Под појмом спортски учесник подразумијевају се представници туристичких организација (град или
општина уколико нема регистроване Туристичке организације). Број такмичарских екипа спортског
такмичења градова/општина максимално је 10 (десет). Такмичење је аматерског и забавног карактера.
Члан 4.
Такмичарске дисциплине:
1. Трчање парова са везаним ногама
2. Лопта на челу
3. Набацивање обруча на стуб
4. Скок у даљ из мјеста
5. Рушење пирамиде
6. Спојени голови
Члан 5.
Такмичење ће се одвијати на отвореном простору на платоу испред споменика на Мраковици на већ
одређеном и обиљеженом простору које ће обезбједити организатор, односно НП „Козара“.
Учесник који вријеђа или омета друге екипе и њихове чланове, чланове комисије или друге и понаша
се недолично биће суспендован са такмичења.
Члан 6.
Такмичарску екипу сачињава максимнално 5 (пет) чланова. Екипа бира капитена екипа који је
искључиво задужен за контакт са организатором, а уколико дође до неких несугласица са
посјетиоцима или учесницима дужан је контактирати организатора или службено лице. Чланови
пријављених екипа се не смију удаљавати са одређеног мјеста такмичења, јер ће у супротном бити
дисквалификовани.
Члан 7.
За сваку пријављену екипу која је у року доставила уредно попуњену пријаву, организатор ће
обезбједити:
1. Натпис за екипу;
2. Промотивне мајице у боји за сваког члана са натписом екипе/града/општине;
3. Ланч пакете за сваког члана екуипе.
Почетак спортског такмичења је у 10.00 часова, а завршетак у 14:30.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ТАКМИЧЕЊА




Члан 11.
Обогаћивање туристичке понуде Козаре, Поткозарја и РС;
Промоција омладинског туризма и спорта;
Међусобно упознавање, дружење и размјена искустава учесника такмичења.

ОПИС И ОЦЈЕЊИВАЊЕ
Члан 12.
ТРЧАЊЕ У ПАРОВИМА СА ВЕЗАНИМ НОГАМА
За ову дисциплину сваки град/учесник пријављује четири (4) такмичара (два пара), а задатак је да се у
пару, у најкраћем времену, пређе задата стаза и уједно изврше постављени задаци. Побједник је она
екипа која најбрже прође стазу и успјешно изврши постављене задатке. Ово такмичење је по систему
елиминације, екипа која изгуби, елиминише се из даљњег такмичења.
ЛОПТА НА ЧЕЛУ
За ово такмичење пријављују се два (2) такмичара и двије (2) такмичарке, односно два пара мјешовита
(мушко и женско). Парови су окренути један према другом ”сучелице”, са рукама положеним око струка
пара. Између пара стави се лопта коју “притискују” челом. Прије почетка такмичења жријебом се
одреде такмичарски бројеви и на тај начин се одреде и парови за такмичење. Пар који прије пређе
одређену раздаљину, а да им лопта не испадне је побједник или ако код оба пара испадне лопта,
побједник је онај пар коме је лопта испала касније.
НАБАЦИВАЊЕ ОБРУЧА
За ову дисциплину свака екипа пријављује три (3) такмичара, а циљ је набацити обруч на ступац.
Такмичар ће са мјеста одакле се набацују обручеви имати могућност да баца обруч на један од три
постављена ступца који ће бити постављени на различитој удаљености од такмичара (5,10 и 15
метара), а сваки погодак, зависно на коју удаљеност се баца обруч, носи одређени број (5,10 или 15)
бодова. Побједник је она екипа која освоји више бодова. Сваки такмичар има право на три покушаја, уз
два пробна.
СКОК У ДАЉ ИЗ МЈЕСТА
За ову дисциплину свака екипа пријављује три (3) такмичара и сваки такмичар има право на један
покушај (да скочи из мјеста). Све постигнуте дужине се сабирају и добија се укупан побједник. Уколико
се деси да двије или три екипе имају исти резултат изводи се по један скок одабраног члана екипе.
РУШЕЊЕ ПИРАМИДЕ
За ову дисциплину свака екипа пријављује једну (1) такмичарку. Свака такмичарка има право на три
покушаја гађања у “пирамиду“, а бодује се број срушених пирамида. Уколико се деси да двије или
више екипа имају исти број срушених пирамида врши се „пропуцавање“, односно додатно гађање, по
један покушај до коначног побједника. Прије почетка такмичења жријебом се одреде такмичарски
бројеви и на тај начин се одреде и парови за „гађање“.

СПОЈЕНИ ГОЛОВИ
За ово такмичење свака екипа пријављује пет (5) такмичара који стоје постројени у двије колоне, који
су окренути наспрам два спојена, постављена гола. Учесници једне и друге екипе наизмјенично
шутирају лопту ногом, да постигу погодак на „свој гол“ што им доноси поен. Ако играч из „противничке“
колоне погоди противнички гол, онда друга екипа добија поен. Сваки играч има право на један шут на
гол. Побједник је она екипа која освоји више поена. Сваки постигнути погодак носи по 1 поен. Прије
почетка такмичења жријебом се одреде такмичарски бројеви и на тај начин се одреди редослед
„шутирања“.

13. ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА
„ДАНИ ЗИМЕ НА КОЗАРИ“ 2019.
Мраковица, НП „Козара“, 03.02.2019.године
Пријава за учешће у спортском такмичењу градова/општина
Организациони одбор
Координатор спортског такмичења: Слађана Јовић
Туристичка организација града Приједора
Teл: + 387 (52) 243 - 030
Fax: + 387 (52) 243 - 031
E-mail: info@visitprijedor.com
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