Kraške igre 2011

Turistično društvo Kras in Zavod za šport, turizem in prosti čas vabita v soboto, 13.8.2011 na zdaj že
tradicionalne Kraške igre. Kraške igre tudi letos pripravlja TD Kras v sklopu širše razpoznavnega
»tradicionalnega« Praznika terana in pršuta. Kraške igre bomo mladi Kraševci v letošnjem letu
pripravili četrtič.
Torej v soboto, 13. 8. 2011 se ob 14.00 zberemo na igrišču v Dutovljah (prizorišče Praznika terana in
pršuta). Zbranim ekipam bodo predstavljene igre ter njihova pravila, pričetek tekmovanja ob 14.30.
Igre bodo predvidoma potekale do 18.00, sledi razglasitev najboljših v posameznih disciplinah in
podelitev praktičnih nagrad za skupne zmagovalce četrtih Kraških iger. Da tekmovalci med samim
tekmovanjem ne bodo »omagali«, bomo poskrbeli za kraško okrepitev.

Ker se želimo izogniti nevšečnostim, ki bi se lahko pojavile zaradi prevelike zainteresiranosti ekip, smo
število ekip omejili. Tako je maksimalno število ekip udeleženk 8, torej pohitite s prijavami, da vas
»sosed« ne prehiti.
Ekipa naj vključuje 5 do 8 tekmovalcev
Posamezen tekmovalec lahko tekmuje v več disciplinah. Prijave zbiramo do 11. avgusta 2011 v Baru
Marjan v Dutovljah ali na GSM: 031 698 653 in E-mail: lijalicen@gmail.com (Lea Ličen)
Prijavnino v višini 40€ ekipa poravna na dan dogodka.
V primeru slabega vremena igre odpadejo.
Sodelovanje na igrah je na lastno odgovornost.

OPIS IGER
IZ B'DNA V B'DN (4 tekmovalci)
Imamo 2 b'dna, v enem so balončki napolnjeni z vodo. Vsak tekmovalec s starta steče na svoje mesto.
Prvi tekmovalec stoji v b'dnu z balončki, drugi in tretji tekmovalec pa stojita na bali sena, četrti pa je v
drugem b'dnu. Tekmovalci si podajajo balončke. Zmaga ekipa, ki prenese več balončkov v drugi b'dnj.
VLEČENJE VRVI (5 tekmovalcev)
PRETAKANJE VINA (4 tekmovalci)
Prvi tekmovalec steče do mize, na kateri je steklenica vina, tekmovalec odpre steklenico in nalije vino
2. tekmovalcu, ki sedi v karjoli. 3. tekmovalec pelje karjolo s tekmovalcem in vinom do mize, kjer ga

čaka kozarec v katerega prelije vino. To ponavljajo 4 minute, ko poteče čas za pretakanje vina ima 4.
tekmovalec 10 sekund časa, da steče do mize z vinom nasprotne ekipe in poskuša s slamico spiti čim
več vina. Zmaga ekipa, kateri ostane čim več vina v kozarcu.
KRAŠKI POLIGON ;)

Za dodatne informacije in prijavo se lahko obrnete na:
Lea ličen (GSM: 031 698 653 ali na E-mail: lijalicen@gmail.com )

