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»Z naravo k boljšemu človeku!« 

ROD PUSTI GRAD ŠOŠTANJ 

razpisuje 

7. SCOUTBALL TURNIR  

 
1. Organizator tekmovanja je Društvo tabornikov rod Pusti grad Šoštanj. 
 
2. Scoutball turnir bo letos potekal v soboto, 5. 5. 2018. Turnir se prične ob 9:00 uri, prijave za 

ekipe se pričnejo ob 8:00 uri. Zaključek tekmovanja je predviden ob 14:00 uri. 
 
3. Tekmovanje bo potekalo na nogometnem stadionu pod vilo Široko, Metleče 3, 3325 Šoštanj. 
 
4. Tekmovalo se bo v naslednjih kategorijah: 

● gozdovniki in gozdovnice (letnik rojstva 2003 do 2007) 
● PP, RR, grče (letnik rojstva 2002 in starejši) 

 
5. Ekipo sestavljajo 4 člani, ki imajo lahko še dve rezervi. 

 
6. Obvezna oprema: rutica, športna oprema (športni copati ter svetla in temna majica). 
 
7. Tekmovanje bo potekalo po pravilih Scoutball tekmovanja, ki so objavljena na spletni 

strani www.scoutball.si  
 
8. Rok za prijavo je 1. 5. 2018 do polnoči. Prijavnico izpolnite na povezavi: 

https://goo.gl/forms/YRJkbBOM2xYX6pTJ2. 
 
9. Prijava je veljavna, ko ekipa odda elektronsko prijavnico IN vplača startnino. Potrdilo o 

plačani startnini pošljite na naslov scoutball.rpg@gmail.com. 
Prijave in plačila na dan tekmovanja niso možne. 
Prijav brez potrdila o plačani startnini NE bomo upoštevali. 

 
10. Startnina znaša 45 € na ekipo in vključuje topel obrok, našitek, nagrade ter stroške 

organizacije. 
Startnino za celotno ekipo nakažite na naš transakcijski račun SI56 6100 0000 6975 132. Na 
položnico napišite naš naziv ter naslov: Društvo tabornikov rod Pusti Grad Šoštanj, Koroška 
cesta 13, 3325 Šoštanj. V polje namen plačila napišite ime ekipe ter kratice vašega rodu. 
Sklic ni potreben. 

 
11. Odjave so možne do 3. 5. 2018 do polnoči. Po tem datum plačila za startnino ne vračamo. 
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»Z naravo k boljšemu človeku!« 

 
12. Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Vsi tekmovalci morajo pred startom oddati 

izjavo o tekmovanju na lastno odgovornost. Za mladoletne tekmovalce izjavo izpolnijo 
starši. Izjavo najdete na spletni strani tekmovanja www.scoutball.si. 
 

13. V primeru dežja tekmovanje poteka naprej. Tekmovanje bo v primeru napovedanih hujših 
padavin potekalo v telovadnici osnovne šole Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj. 
 

14. Ekipe lahko v Šoštanj prispejo že v soboto, kjer bo v primeru lepega vremena zagotovljen 
prostor za postavitev šotorov, v primeru dežja pa se bo spalo v telovadnici osnovne šole. 

 
15. Za morebitna vprašanja glede samega tekmovanja nas kontaktirajte na email naslov 

scoutball.rpg@gmail.com ali kličite številko 051-804-066 (Eva Kučiš, vodja tekmovanja). 
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