
 

 Kulturno turistično društvo Puconci 

Puconci 80 

9201 Puconci 

Telefon: 031 871 355 

 

 

Stran | 1 

 

 

Püconske 

Veške igre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. junij 2015  



 

 Kulturno turistično društvo Puconci 

Puconci 80 

9201 Puconci 

Telefon: 031 871 355 

 

 

Stran | 2 

Zadeva:     Obvestilo za »VEŠKE IGRE«  

   

Kraj in datum:     Puconci, 27. Junij 2015  

 

Obvestilo zapisala:    Vesna Maučec  predsednica KTD PUCONCI  

 

Osnutek sestavili:    Nataša Novak  Sonja Hari 

     Leon Maučec  Vesna Maučec  

 

A. TEHNIČNI PODATKI DOGODKA  

 Makro lokacija:  Puconci  

 Mikro lokacija:   igrišče pri OŠ PUCONCI  

 Datum:    sobota, 27. Junij 2015 

 Časovnica:   od 09:00 do 19:00 ure (predvidoma)   

 

B. OKVIRNI PROGRAM  

Od 07:00 do 09:00 ure    Priprava prizorišča za veške igre.  

 

Od 09:00 do 10:30 ure   Povorka 

      

Od 10:30 do 13:30 ure  Veške Igre (5 različnih iger)  

      

 

C. SEZNAM IGER  

1. VLEČENEJ VRVI  

2. VRTENJE OKROG AVTOMOBILSKEGA VOLANA  

3. PREVOZ VODE ČEZ RAMPO  

4. SLALOM S PUHALNIKOM »STIHL« IN ŽOGO  

5. OVIRATLOM SIJAMSKIH DVOJČKOV  

 

 

D. MIS POVORKE  

Po končani povorki bomo izbrali najlepše opravljeno prevozno sredstvo tekmovalne ekipe.  
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E. NAGRADE  

- Zmagovalec posamezne igre bo dobil simbolično nagrado sponzorja.  

- Zmagovalna ekipa Veških iger bo dobila glavno nagrado – brezplačni izlet za celotno ekipo v 

soboto 11. Julija 2015 (Izlet KTD PUCONCI).  

 

F. PRAVILA VEŠKIH IGER  

1. Tekmovalna ekipa mora šteti 5 članov – od tega 3 moški in dve ženski. 

2. Tekmovalci morajo biti oblečeni MAJICE enake barve. 

3. Vsaka ekipa mora pripraviti svojo maskoto »JOKERJA«.  

4. Ekipe si pred začetkom tekmovanja izžrebajo vrstni red po katerem bodo tekmovale. 

 

G. TOČKOVANJE  

- Na tekmovanju mora vsaka ekipa tekmovati v vseh 5 igrah.  

- Osvojena mesta bodo točkovanja po naslednjem vrstnem redu:  

a. 1. Mesto   10 točk  

b. 2. Mesto   8 točk  

c. 3. Mesto   6 točk  

d. 4. Mesto   5 točk  

e. 5. Mesto   3 točke  

- Vsaka ekipa lahko v ENO igro zastavi JOKERJA.  

- Pripadajoče točke glede na osvojeno mesto v igri v kateri je ekipa zastavila JOKERJA se štejejo 

dvojno. Primer: Ekipa stavi JOKERJA pri slalomu siamskih dvojčkov in osvoji 4. Mesto za katero 

pridobi 5 točk se ji v skupni seštevek šteje 5 točk x 2 = 10 točk.  

 

H. OPIS VEŠKIH IGER  

 

1. VLEČENEJ VRVI      Odgovorna za igro: Novak Nataša  

- Število udeležencev:   Ekipo sestavlja 5 članov (3 moški + 2 ženski)  

- Potek tekmovanja: 

 Začetek igre sodnik naznani s piščalko.  

 Vsaka ekipa tekmuje z vsako ekipo. 

 Vleče se MIN 2 krat.  

 Zmaga tista ekipa, katera zmaga dvakrat.  

 Začetek strani se izžreba.  

 Tekmovalna proga je široka 1,5 metra. 

 Razdalja med ekipama pa je 3 metre.  

 Točka pripada tisti ekipi, ki nasprotno ekipo potegne čez označeno tekmovalno črto. 



 

 Kulturno turistično društvo Puconci 

Puconci 80 

9201 Puconci 

Telefon: 031 871 355 

 

 

Stran | 4 

 Po dobljeni točki se tekmovalne strani zamenjajo. 

 Med posamezno tekmo tekmovalca ni moč zamenjati razen v primeru poškodbe.  

 

 

2. VRTENJE OKROG AVTOMOBILSKEGA VOLANA   Odgovoren za igro: Hari Karel  

- Število udeležencev:   v igri sodeluje dva tekmovalca (moški + ženska)  

- Potek tekmovanja:   

 Tekmovalca na znak sodnika čakata pred štartno črto. 

 Začetek igre sodnik naznani s piščalko.  

 Na začetku poligona stoji volan na drogu.  

 Na koncu poligona stojita dve baline sena. 

 Tekmovalec položi glavo na volan in z rokami prime za volan.  

 Tekmovalec se mora 6 x zavrteti okrog svoje osi v smeri urinega kazalca.  

 Po vrtenju mora v čim krajšem času prehoditi pot od volana do bal sena. Pot nadaljuje 

okrog bal in se vrne po isti poti do volana.  

 Ko prvi tekmovalec zaključi svojo pot, pot ponovi drugi tekmovalec.  

 Tekmuje se ne čas.  

 Zmaga tista ekipa, katera prehojeno pot z dvema tekmovalcema prehodi v čim krajšem 

času.  

 

3. PREVOZ VODE ČEZ RAMPO     Odgovorna za igro: Maučec Vesna  

- Število udeležencev:   v igri sodeluje dva tekmovalca (moški + ženska)   

- Potek tekmovanja:   

 Tekmovalca na znak sodnika čakajo pred štartno črto. 

 Začetek igre sodnik naznani s piščalko.  

 Na začetku poligona stoji samokolnica, miza, vedro vode in plastična kozarca  z vodo. 

 Na koncu poligona stojita 1 litrski vrč za vino.  

 Pred pričetkom igre en tekmovalec sedi v samokolnici, drugi tekmovalec pa čaka pred 

samokolnico. 

 Na znak sodnika, tekmovalec v samokolnici v obeh rokah drži kozarec in zajame vodo v 

vedru.  

 Drugi tekmovalec odpelje tekmovalca v samokolnici z kozarcem v vodi v obeh rokah 

preko ovir do mize kjer stoji prazen vrč.  Tekmovalec v samokolnici zlije vodo v vrč. 

 Tekmovalca se vrnete nazaj do mize z vedrom in vodo ob strani poligona.  

 Tekmovalca vozita vodo v vrč tako dolgo, dokler ne začne teči voda čez vrč.  

 Tekmovalca se morata po napolnjenem vrču vrniti nazaj na začetek poligona in morata 

prečkati štartno črto. 

 Igra se zaključi ko tekmovalca napolnita vrč in prečkata štartno črto.   

 Tekmuje se na čas.  

 Zmaga tista ekipa, katera prevoženo pot prevozi v čim krajšem času.  
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4. SLALOM S PUHALNIKOM »STIHL« IN ŽOGO   Odgovoren za igro: Maučec Leon 

- Število udeležencev:   v igri sodelujejo trije tekmovalci  

- Potek tekmovanja:   

 Tekmovalci na znak sodnika čakajo pred štartno črto.  

 Začetek igre sodnik naznani s piščalko.  

 Na začetku poligona stoji puhalnik in tri nogometne žoge.  

 Na koncu poligona stoji mali gol.  

 Na znak sodnika, tekmovalec začne igo.  

 Tekmovalec prime v roke puhalnik in mora z izpihi puhalnika žogo spraviti v gol v čim 

krajšem času.  

 Ko žoga zadane gol mora v čim krajšem času priti nazaj na štartno črto preda puhalnik 

drugemu tekmovalci. 

 Drugi in tretji tekmovalec ponovita igro.  

 Tekmuje se na čas.  

 Zmaga tista ekipa, katera v čim krajšem času 3 x zapored spravi žogo v gol.  

 

5. OVIRATLOM SIJAMSKIH DVOJČKOV    Odgovoren za igro: Hari Sonja  

- Število udeležencev:   v igri sodelujeta dva tekmovalca  

- Potek tekmovanja:   

 Začetek igre sodnik naznani s piščalko.  

 Na začetku poligona stoji vrv + dve jajci.  

 Tekmovalca si pred začetkom igre morata trdno zvezati obe levi ali desni nogi in v roke 

prijeti vsak po eno jajce.  

 Na znak sodnika, tekmovalca začneta igro.  

 Zvezana tekmovalca morata prehoditi postavljeni poligon (z ovirami) zvezana in na cilj 

prinesti celi jajci.  

 Če tekmovalec med potjo zlomi jajce se ekipi odšteje ena kazenska točka na zlomljeno 

jajce.  

 Tekmuje se na čas.  

 Zmaga tista ekipa, katera v čim krajšem času prehodi postavljeni poligon.  
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PRIJAVNICA 

ZA VEŠKE ŠKE IGRE KTD PUCONCI  

(Puconci, sobota, 27. Junij 2015)  
 

Ime ekipe:    _________________________________________  

 

Vodja ekipe:    _________________________________________  

    (Ime in priimek)  

 

Ostali tekmovalci:  1. _________________________________________ 

(ime in priimek)   2. _________________________________________  

    3. _________________________________________  

    4. _________________________________________  

 

 

Kontaktna oseba:   

____________________________________ _________________________________________ 

 

 

Kraj in datum :        Podpis odgovorne osebe:  

 

_____________________________      ________________________________ 

 

 

Prijavnico oddajte do ponedeljka 22. junija 2015, na naslov:  

KTD PUCONCI, Puconci 80, 9201 Puconci  

: sonja.hari@gmail.com, novak.tasa@gmail.com  

 

Dodatne informacije na:  

- WWW.PUCONCI.NET,  

- https://www.facebook.com/ktdpuconci   

 

mailto:sonja.hari@gmail.com
mailto:novak.tasa@gmail.com
http://www.puconci.net/
https://www.facebook.com/ktdpuconci
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PRIJAVNI LIST  

»VLEČENJE VRVI« 

 

- Število udeležencev:   Ekipo sestavlja 5 članov (3 moški + 2 ženski)  

- Potek tekmovanja: 

 Začetek igre sodnik naznani s piščalko.  

 Vsaka ekipa tekmuje z vsako ekipo. 

 Vleče se MIN 2 krat.  

 Zmaga tista ekipa, katera zmaga dvakrat.  

 Začetek strani se izžreba.  

 Tekmovalna proga je široka 1,5 metra. 

 Razdalja med ekipama pa je 3 metre.  

 Točka pripada tisti ekipi, ki nasprotno ekipo potegne čez označeno tekmovalno črto. 

 Po dobljeni točki se tekmovalne strani zamenjajo. 

 Med posamezno tekmo tekmovalca ni moč zamenjati razen v primeru poškodbe.  

 

Ekipa:     _____________________________________________ 

 

Tekmovalci:   1. _________________________________________ 

(ime in priimek)   2. _________________________________________  

    3. _________________________________________  

    4. _________________________________________  

    5. _________________________________________  

 

Vloženi JOKER:    DA    NE 

 

Osvojeno mesto: ___________________   Doseženo številko točk: _______________ 

 

Kraj in datum :      Podpis vodje skupine:  

 

_____________________________    ________________________________ 
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PRIJAVNI LIST  

»VRTENJE OKROG AVTOMOBILSKEGA VOLANA« 
 

- Število udeležencev:   v igri sodeluje dva tekmovalca (moški + ženska)  

- Potek tekmovanja:   

 Tekmovalca na znak sodnika čakajo pred štartno črto. 

 Začetek igre sodnik naznani s piščalko.  

 Na začetku poligona stoji volan na drogu.  

 Na koncu poligona stojita dve baline sena. 

 Tekmovalec položi glavo na volan in z rokami prime za volan.  

 Tekmovalec se mora 6 x zavrteti okrog svoje osi v smeri urinega kazalca.  

 Po vrtenju mora v čim krajšem času prehoditi pot od volana do bal sena. Pot nadaljuje 

okrog bal in se vrne po isti poti do volana.  

 Ko prvi tekmovalec zaključi svojo pot, pot ponovi drugi tekmovalec.  

 Tekmuje se ne čas.  

 Zmaga tista ekipa, katera prehojeno pot z dvema tekmovalcema prehodi v čim krajšem 

času.  

 

Ekipa:     _____________________________________________ 

 

Tekmovalci:   1. _________________________________________ 

(ime in priimek)   2. _________________________________________  

    

 

Vloženi JOKER:    DA    NE 

 

Osvojeno mesto: ___________________   Doseženo številko točk: _______________ 

 

Kraj in datum :      Podpis vodje skupine:  

 

_____________________________    ________________________________ 
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PRIJAVNI LIST  

»PREVOZ VODE ČEZ RAMPO« 
 

- Število udeležencev:   v igri sodeluje dva tekmovalca (moški + ženska)   

- Potek tekmovanja:   

 Tekmovalca na znak sodnika čakajo pred štartno črto. 

 Začetek igre sodnik naznani s piščalko.  

 Na začetku poligona stoji samokolnica, miza, vedro vode in plastična kozarca  z vodo. 

 Na koncu poligona stojita 1 litrski vrč za vino.  

 Pred pričetkom igre en tekmovalec sedi v samokolnici, drugi tekmovalec pa čaka pred 

samokolnico. 

 Na znak sodnika, tekmovalec v samokolnici v obeh rokah drži kozarec in zajame vodo v 

vedru.  

 Drugi tekmovalec odpelje tekmovalca v samokolnici z kozarcem v vodi v obeh rokah 

preko ovir do mize kjer stoji prazen vrč.  Tekmovalec v samokolnici zlije vodo v vrč. 

 Tekmovalca se vrnete nazaj do mize z vedrom in vodo ob strani poligona.  

 Tekmovalca vozita vodo v vrč tako dolgo, dokler ne začne teči voda čez vrč.  

 Tekmovalca se morata po napolnjenem vrču vrniti nazaj na začetek poligona in morata 

prečkati štartno črto. 

 Igra se zaključi ko tekmovalca napolnita vrč in prečkata štartno črto.   

 Tekmuje se na čas.  

 Zmaga tista ekipa, katera prevoženo pot prevozi v čim krajšem času.  

 

Ekipa:     _____________________________________________ 

 

Tekmovalci:   1. _________________________________________ 

(ime in priimek)   2. _________________________________________  

    

Vloženi JOKER:    DA    NE 

 

Osvojeno mesto: ___________________   Doseženo številko točk: _______________ 

 

Kraj in datum :      Podpis vodje skupine:  

_____________________________    ________________________________ 
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PRIJAVNI LIST  

»SLALOM S PUHALNIKOM »STIHL« IN ŽOGO« 
 

- Število udeležencev:   v igri sodelujejo trije tekmovalci  

- Potek tekmovanja:   

 Tekmovalci na znak sodnika čakajo pred štartno črto.  

 Začetek igre sodnik naznani s piščalko.  

 Na začetku poligona stoji puhalnik in tri nogometne žoge.  

 Na koncu poligona stoji mali gol.  

 Na znak sodnika, tekmovalec začne igo.  

 Tekmovalec prime v roke puhalnik in mora z izpihi puhalnika žogo spraviti v gol v čim 

krajšem času.  

 Ko žoga zadane gol mora v čim krajšem času priti nazaj na štartno črto preda puhalnik 

drugemu tekmovalci. 

 Drugi in tretji tekmovalec ponovita igro.  

 Tekmuje se na čas.  

 Zmaga tista ekipa, katera v čim krajšem času 3 x zapored spravi žogo v gol.  

 

Ekipa:     _____________________________________________ 

 

Tekmovalci:   1. _________________________________________ 

(ime in priimek)   2. _________________________________________  

3. _________________________________________ 

    

Vloženi JOKER:    DA    NE 

 

Osvojeno mesto: ___________________   Doseženo številko točk: _______________ 

 

Kraj in datum :      Podpis vodje skupine:  

 

_____________________________    ________________________________ 
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PRIJAVNI LIST  

»OVIRATLOM SIJAMSKIH DVOJČKOV« 
 

- Število udeležencev:   v igri sodelujeta dva tekmovalca  

- Potek tekmovanja:   

 Začetek igre sodnik naznani s piščalko.  

 Na začetku poligona stoji vrv + dve jajci.  

 Tekmovalca si pred začetkom igre morata trdno zvezati obe levi ali desni nogi in v roke 

prijeti vsak po eno jajce.  

 Na znak sodnika, tekmovalca začneta igro.  

 Zvezana tekmovalca morata prehoditi postavljeni poligon (z ovirami) zvezana in na cilj 

prinesti celi jajci.  

 Če tekmovalec med potjo zlomi jajce se ekipi odšteje ena kazenska točka na zlomljeno 

jajce.  

 Tekmuje se na čas.  

 Zmaga tista ekipa, katera v čim krajšem času prehodi postavljeni poligon.  

 

 

Ekipa:     _____________________________________________ 

 

Tekmovalci:   1. _________________________________________ 

(ime in priimek)   2. _________________________________________  

    

Vloženi JOKER:    DA    NE 

 

Osvojeno mesto: ___________________   Doseženo številko točk: _______________ 

 

Kraj in datum :      Podpis vodje skupine:  

 

_____________________________    ________________________________ 

 

 


