BREŽIŠKI ŠPORTNI
VIKEND 2019
25. maja do 9. junija 2019
PROGRAM AKTIVNOSTI

Cesta bratov Milavcev 18
8250 Brežice, p.p. 18
tel.: 07 49 93 470, fax.: 07 49 93 471
GSM: 041 773 525
e-pošta: sportna.zveza.brezice@siol.net
http://www.sportbrezice.si

1. GOLF - sobota, 25. maja 2019 od 19. do 21.ure
IZVAJALEC: Golf klub Grad Mokrice
KRAJ DOGAJANJA : Golf igrišče Mokrice – driving range
VSEBINA : dan odprtih vrat kluba; predstavitev golfa in opreme, preizkus igre za udeležence na vadbišču,
učne ure z golf učiteljem
INFORMACIJE: Blaž de Costa – 076 207 002
e-pošta: info@golfklub-gradmokrice.si

2. ORIENTACIJSKI TEK – nedelja, 26. maja 2019 ob 11. uri
IZVAJALEC: Orientacijski klub Brežice
KRAJ DOGAJANJA : Brežice – zelenica pri Splošni bolnišnici Brežice
VSEBINA : predstavitev delovanja kluba in orientacije, predstavitev osnov orientacije na orientacijski karti
centra Brežic
KATEGORIJE : vse starosti posamično + družinska kategorija
PRIJAVNINA: 11 € - vključeno kosilo in majica
INFORMACIJE: Jaka Piltaver - 031 391 374, e-pošta: jpiltaver@gmail.com

3. BADMINTON : ponedeljek, 27. maja 2019 ob 17. uri
IZVAJALEC: Badminton klub Pišece
KRAJ DOGAJANJA : športna dvorana Pišece
VSEBINA : dan odprtih vrat kluba, odprti turnir v badmintonu
KATEGORIJE : - začetniki moški in ženske posamezno
- učenci in učenke
PRIJAVNINA : 10 € vključuje topli obrok
NAGRADE: medalje za 1. do 3. mesto
INFORMACIJE: Tadej Škof - 031 271 370
e-pošta: tadejskof@gmail.com

4. KARATE : ponedeljek, 27. maja in sreda 29.maja 2019 ob 18. uri
IZVAJALEC: Karate klub Brežice
KRAJ DOGAJANJA : športna dvorana ETRŠ Brežice
VSEBINA : dan odprtih vrat kluba, brezplačna vadba karateja in rekreacija za odrasle
KATEGORIJE : šoloobvezni otroci in starši
INFORMACIJE: Christian Kajtna - 041 919 374
e-pošta: info@karate-brezice.com

5. NAMIZNI TENIS - sreda, 29. maja 2019 ob 17. uri
IZVAJALEC: NTK Dobova
KRAJ DOGAJANJA : športna dvorana Kapele
VSEBINA : dan odprtih vrat kluba, tekmovanje v namiznem tenisu za osnovnošolce v naslednjih
kategorijah:
 učenke od 5. do 9. razreda
 učenci od 6. in 7. razred
 učenci od 8. in 9. razred
PRIJAVE
: na dan tekmovanja do 17.00 ure
NAGRADE : medalje za 1. - 4. mesto v vseh kategorijah
INFORMACIJE : Branko Franc Vidmar – 070 324 042, e-pošta: ntkdobova@gmail.com

6. NAMIZNI TENIS - petek, 31. maja 2019 ob 16. uri
IZVAJALEC: NTK Dobova
KRAJ DOGAJANJA : Športna dvorana Dobova
VSEBINA : rekreativno tekmovanje v namiznem tenisu v naslednjih kategorijah:

 moški do 60 let
 moški nad 60 let
 ženske – enotna kategorija
 žrebane dvojice
PRIJAVE
: do žrebanja na dan tekmovanja do 9. ure.
NAGRADE : pokali za 1. - 4. mesto v vsaki kategoriji
INFORMACIJE : Branko Franc Vidmar – 070 324 642

e-pošta: ntkdobova@gmail.com

7. KOŠARKA - petek, 31. maja 2019 ob 17.00 uri
IZVAJALEC: Košarkaški klub Brežice
KRAJ DOGAJANJA : igrišče pri Relive Centru, Brežice
VSEBINA : košarkarski turnir trojk, projekt Zicer 3x3
KATEGORIJE : - mladinci do 16 let
- člani nad 16 let
PRIJAVE
: do vključno 9.6.2018 na e-mail naslov: info@kkbrezice.si
PRIJAVNINA : mladinci brezplačno , člani 30 € po ekipi
NAGRADE : 1. do 3. mesto pokali in praktične nagrade
INFORMACIJE: Dejan Kolar – 031 214 387,
e-pošta: dejan.kolar21@gmail.com

8. TENIS : sobota, 1. junija 2019 ob 15. uri
IZVAJALEC: Teniški klub Brežice
KRAJ DOGAJANJA : teniška igrišča v Brežicah
VSEBINA : dan odprtih vrat TK Brežice , teniški turnir v naslednjih kategorijah:
 moški do 40 let
 moški nad 40 do 55 let
 moški nad 55 let
 ženske: absolutna kategorija
PRIJAVE
: do začetka turnirja v soboto ob 15.uri - na igriščih.
PRIJAVNINA : 7 € - vključuje piknik,
NAGRADE : 1. do 3. mesto pokali; vsak udeleženec prejme majico.
INFORMACIJE: Nejc Kene – 041 973 456, e-pošta: nejckene@gmail.com

9. ATLETIKA : sobota, 1. junija 2019 ob 18. uri
IZVAJALEC: Atletski klub Brežice
KRAJ DOGAJANJA : atletski stadion Brežice
VSEBINA : dan odprtih vrat kluba, atletski miting
KATEGORIJE : člani in članice
PRIJAVNINA : 8 € ; prijave do 30.5.2018
NAGRADE: medalje za 1. do 3. mesto in praktične nagrade
INFORMACIJE: Jure Rovan – 041 405 589
e-pošta: jurerovan@gmail.com

10. VESLANJE - nedelja, 2. junija 2019 ob 11.00 uri
IZVAJALEC: KKK Čatež
KRAJ DOGAJANJA : reka Krka pri ŠRC Grič
VSEBINA : dan odprtih vrat kluba, kajakaški spust za Pokal Občine Brežice
KATEGORIJE : vse starostne kategorije
PRIJAVE
: do vključno 2.6.2019 na naslov društva
NAGRADE : 1. do 3. mesto medalje, pokal za najhitrejši čas v kajaku in v kanuju
INFORMACIJE: Mitja Oštrbenk – 040 757 756,
e-pošta mitja@sport-party.com

11. KARATE - torek, 4. junija 2019 in petek 7. junija 2019
IZVAJALEC: Nippon klub Čatež
KRAJ DOGAJANJA : - telovadnica OŠ Brežice, torek, 4.6.2019 od 16.00 do 17.30
- velika dvorana KS Čatež, petek, 7.6.2019 od 17.30 do 19.00
VSEBINA : - dan odprtih vrat kluba ter predstavitev dejavnosti,
- prvenstvo Posavskih karate sekcij
PRIJAVNINA : 10 €
NAGRADE : 1. do 3. mesto medalje po kategorijah in majice za vse udeležence
INFORMACIJE: Velimir Jukič – 070 500 950, e-pošta: v.jukic@siol.net

12. OLIMPIJSKI DAN -MINI OLIMPIJADA : četrtek, 6. junija 2019 ob 17. uri

IZVAJALEC: Športna zveza Brežice in AK Brežice ; dan odprtih vrat AK Brežice
KRAJ DOGAJANJA : Brežice – atletski stadion
VSEBINA : Mini olimpijada -atletski troboj za najmlajše: tek 150 m, skok v daljino, met vorteksa.
Tekmujejo deklice in dečki starosti 6 do 10 let; vsak letnik v svoji kategoriji
PRIJAVE
: se sprejemajo od 16.ure na štartu
SPREMLJAJOČI PROGRAM: olimpijski protokol, olimpijski kviz. Vsak otrok prejme darilo.
INFORMACIJE: Ivan Gerjevič, 041 773 525, e-pošta: sportna.zveza.brezice@siol.net

13. ŠPORTNO PLEZANJE - petek, 7. junija 2019 ob 18. uri
IZVAJALEC: Posavski alpinistični klub - ŠPO Brežice
KRAJ DOGAJANJA : Športna dvorana Brežice – plezalna stena
VSEBINA : dan odprtih vrat kluba; druženje, druženje posavskih plezalcev, možnost plezanja za vsakogar
INFORMACIJE: Sandra Voglar – 031 623 167
e-pošta: info@pak.si

14. NOGOMET - petek, 7. junija 2019 ob 18. uri
IZVAJALEC: Nogometni klub Brežice 1919
KRAJ DOGAJANJA : Nogometni stadion Brežice
VSEBINA : dan odprtih vrat kluba – festival nogomet; revialne tekme vseh selekcij, staršev in obiskovalcev
s piknikom
INFORMACIJE: Sabina Žibert – 070 874 238
e-pošta: nkbrezice.1919@gmail.com

15. KEGLJANJE - sobota, 8. junija 2019 ob 10.00 uri
IZVAJALEC: Kegljaški klub Brežice
KRAJ DOGAJANJA : Športna dvorana Brežice - kegljišče
VSEBINA : dan odprtih vrat kluba, tekmovanje v kegljanju 60 metov polno
KATEGORIJE : dečki, deklice, člani, članice
PRIJAVNINA : 5 € , vsak udeleženec prejme majico
PRIJAVE
: do vključno začetka tekmovanja
NAGRADE : 1. do 3. mesto medalje
INFORMACIJE: Gorazd Lapuh – 070 249 680, e-pošta: kegljaski.klub.brezice@siol.net

16. PLANINSKI POHOD - nedelja, 9. junija 2019 ob 9.00 uri
IZVAJALEC: Planinsko društvo Brežice
KRAJ DOGAJANJA: zbirališče udeležencev in začetek pohoda na parkirišču pred cerkvijo na Čatežu ob
Savi.
VSEBINA : planinski pohod po Brežiški planinski poti - markirana krožna pot. Na turistični kmetiji Pri
Martinovih bo za vse pohodnike pripravljena topla malica in pijača. Hoje bo za 3 ure.
PRIJAVNINA : 4 €. Vsak udeleženec prejme spominsko majico, toplo malico in pijačo.
INFORMACIJE: Verica Polak - 041 971 280 , e-pošta: vera.polak7@gmail.com

17. KOLESARSKI MARATON – nedelja, 9 .junija 2019 ob 9. uri

SLOVENIJA KOLESARI 2019

IZVAJALEC: Športna zveza Brežice
KRAJ DOGAJANJA : TERME Čatež – štart in cilj maratona je pred vhodom na letno termalno riviero
VSEBINA : rekreativni turistični kolesarski maraton po naslednjih progah :
- Veliki maraton- 72 km ,skupna višinska razlika 890m
- Srednji maraton - 47 km, skupna višinska razlika 385 m
- Mali maraton- družinski – 19 km, skupna višinska razlika 25 m
PRIJAVE IN ŠTARTNINE :
- predprijave od 29.5. do 8.6. po e-pošti :sportna.zveza.brezice@siol.net : odrasli 18 €
- na dan prireditve od 7.30 do 8.45 ure na štartnem prostoru : odrasli 20 €
Med vse udeležence bodo izžrebane praktične nagrade sponzorjev. Posebno nagrado prejme najstarejši in
najmlajši udeleženec velikega maratona.
Imetniki kartice Active Slovenia in imetniki licenc KZS in članskih izkaznic KZS imajo 20% popust.
Vsak udeleženec prejme spominsko majico in medaljo, kosilo ob prihodu na cilj, okrepčila na progi ter
brezplačno kopanje na poletni termalni rivieri TERM Čatež. Med vse udeležence bodo izžrebane praktične
nagrade sponzorjev prireditve.
INFORMACIJE: Ivan Gerjevič - 041 773 525
splet: www.sportbrezice.si

