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Vabilo za sodelovanje pri projektu 

JADRANSKE IGRE (Adriatic games)
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V šesti sezoni Jadranskih iger sodeluje 12 držav 
v katerih se v času poletnih mesecev odvijajo 
kvalifikacijska tekmovanja. 

Končnico iger, zaradi svoje izjemne 
zanimivosti, spremlja televizija  preko katere 
se gledalcem širom regije  predstavijo igre in 
ekipe v najboljšem formatu.  

Končnico iger, zaradi svoje izjemne zanimivosti, 
spremlja televizija  preko katere se gledalcem 
širom regije  predstavijo igre in ekipe v najboljšem 
formatu.  

Vidimo se na Jadranskih!

Jadranske igre so poletna športno-zabavna manifestacija 
katere  cilj je obogatitev turistične ponudbe ter spodbujanje 
zabavnega druženja med mesti in državami.

V končnici Jadranskih iger 
bodo letos  sodelovale :                                                                                                                                                
                       

polfinale 1:  
Nemčija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Italija in 
Mađarska

finale:  
najboljše 3 države iz vsakega polfinala .

polfinale 2:  
Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, 
Makedonija, Grčija in Bolgarija.



Leteči vaterpolo Vrv

Morska alka

Jadranska bitka

DIScIplINE

Igre se bazirajo na tradicionalnih jadranskih 
disciplinah, cilj iger pa je spodbujanje 
medsebojnega zabavnega druženja. 
Posodobljene in atraktivne igre so privlačne 
tako za tekmovalce kot za publiko.



Strelec

Pršut

Tekmovanje oslov

Ribiške gajbice

Vino

Reševanje turistke



tEKMoVAlcI
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“Kot športnik sem sodeloval na mnogih 
športnih tekmovanjih, toda Jadranske igre 
imajo poseben čar. V dveh letih sodelovanja 
na Jadranskih igrah sem užival v druženju in 
tekmovanju. Jadranske igre me spomnijo na 
otroštvo in razigranost, hkrati pa spodbudijo 
željo po zmagi kot na največjih tekmovanjih. 
Jadranske igre so pokazale da se igre iz tega 
okolja lahko organizirajo na sodoben način 
in imajo  svetovno podobo, v originalu pa še 
vedno ostanejo  naše.” 

Vladimir Gojković, trener Vaterpolo kluba 
Jadran Herceg novi in tekmovalec ekipe 
Herceg novi (Črna Gora)

“Zelo me veseli,da ste nas letos povabili 
na Jadranske igre pri katerih je prisotna 
dolga tradicija, hkrati pa vas moram 
pohvaliti za odlično organizacijo! Meni 
osebno so bile igre odlična izkušnja. Z 
Jadranskim igrama ste potrdili kar je 
rekel moj dragi prijatelj G-in cifliganec, da 
je šport najboljša zabava in, da nas samo 
šport zbližuje. Velika hvala in vidimo se na 
naslednjih Jadranskih igrah!” 

Dimitar Gjorgjiev, svetovni prvak v 
kickboxingu in tekmovalec ekipe Skoplje 
(Makedonija)

Ekipo sestavljaja od 8 do 10 tekmovalcev (odvisno od statusa 
tekmovanja), z udeležbo vsaj 3eh tekmovalk. Prijave se opravijo, 
preko naših uradnih družabnih omrežij ali koordinatorja 
tekmovanja.

Razen “navadnih” oseb, so Jadranske igre obiskale številne 
znane osebnosti  in uspešni , ter priznani športniki. Že dve 
sezoni smo, kot tekmovalko Jadranskih iger imeli možnost 
videti hrvaško manekenko Neveno Dujmović in Vladimirja 
Gojkovića, enega od najboljših svetovnih vaterpolistov

Svoj tekmovalni prispevek Jadranskim igram je dal tudi svetovni 
prvak v kickboxingu, Dimitrij Gjorgjiev, ki je peto sezono iger 
branil barve Makedonije na Mednarodnem finalu v Biogradu 
na Moru. Kot tekmovalca Jadranskih iger smo imeli možnost 
videti tudi Alessia Sartoria (Italija, osvojil dve olimpijski odličji), 
Sandro Pešić (bivša košarkarica reprezentantka Jugoslavije), 
Martina Rončevića (prvak Hrvaške v crossfittu), Nata Cvitana 
(prvak Hrvaške v kickboxingu), Roka Klavoru (Slovenski 
gimnastičar) ter mnoge druge uspešne športnike.

Na Jadranskih igrah sodelujejo ekipe, 
ki predstavljajo svoje mesto.



“Za ekipo Južina Vlašići sta že dve leti tekmovanj na 
Jadranskih igrah. Za nas so Jadranske igre več od iger. 
to je nekaj s čimer živimo celo poletje in nekaj česar se 
zelo veselimo. Zima hitreje mine, če so misli usmerjene 
na igre. Kar se tiče nas kot ekipe…lahko povem samo, da 
bomo še boljši. Kar nas ne uniči, to nas krepi!“

Bisero Radan, kapetan ekipe pag, Vlašići (Hrvaška)

“pred 4mi leti so v mestnem odboru Vranjic prejeli 
dopis turističnega združenja Grada Solina v katerem 
je bila ponudba, da se ta manifestacija oddela v našem 
malem mestu. takrat sem kot predsednik mestnega 
odbora, zbral ekipo in s tem se prične zgodba ciplah. pri 
Jadranskih igrah uživamo tekmovalci, kot tudi naši zvesti 
navijači. ponosni smo na svoji dve tituli hrvaških prvakov, 
še bolj pa na dve tituli mednarodnih prvakov, ko smo 
branili barve naše države. Kar se naslednje sezone tiče...
mi smo vedno tukaj, pripravljeni za igre!

nikola perajica, kapetan ekipe Solin, Vranjic (Hrvaška)

Ekipo za Mednarodno finale 2012. smo zbrali na podlagi 
ideje, da igre v naslednjih letih organiziramo kot projekt 
v katerem bi sodelovala vsa slovenska mesta - od obale 
do ravnin na vzhodu. občutek zastopanja svoje države na 
Mednarodnem finalu je verjetno enako kot za športnike 
na mednarodni ravni – adrenalin, pričakovanje dobrega 
rezultata, podpore in aplavz publike, združi posameznika 
in ekipo v celoto. Igra postaja kot droga, ki te sili dalje v 
naslednjo in naslednjo igro ali naslednjo izvedbo igre v 
celoti. Na vprašanje  planiranja ponovnega tekmovanja, je 
odgovor preprost: DA, vidimo se v 2015.”

Stanko Kolar, kapetan ekipe Slovenske Konjice 
(Slovenija)

„ V veliko zadovoljstvo mi je bilo sodelovati in 
predstavljati svojo državo na Mednarodnem 
finalu Jadranskih iger. Športni adrenalin, 
ki se pojavi je enak adrenalinu katerega 
občutijo profesionalni športniki na velikih 
tekmovanjih. Jadranske igre so olimpijada 
majhnih vasi in mest, ki v poletnih mesecih 
sodelujejo na tem tekmovanju. Čudovita 
izkušnja katero si bom zapomnil.“

alessio Sartori, večkratni italijanski 
olimpijec in tekmovalec ekipe San felice 
Circeo ( italija)



* DRŽAVE NA KLIC
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Mednarodno finale 2014.

6 NOVIH ČLANIC za sezono 2015.

V letu 2015. bo na Jadranskih igrah sodelovalo 12 držav. Končnice Slovenije bodo razdeljene v dva 
polfinala, nato sledi veliko slovensko finale, najboljša ekipa pa se bo plasirala na mednarodni del 
tekmovanja. 
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RaSpoReD TeKMoVanJa - SloVeniJa

loKalne KValifiKaCiJe

21.06.2015.   Ljutomer

27.06.2015.   Koper

23.08.2015.  Radlje ob Dravi

24.08.2015.  Domžale

polUfinale

26.08.2015.  Kranj

28.08.2015.  Velenje

finale

30.08.2015.  Koper

poGoJI SoDEloVANJA

Če želite sodelovati na Jadranskih igrah, ki se bodo odvijale v Radljah ob Dravi 
23.08.2015. je potrebno:  

1. Sestaviti ekipo 8-ih članov (min. 3 ženske osebe).

2. poslati izpolnjeno prijavnico na e-mail: slovenija@jadranskeigre.com.

3. po želji priskrbeti navijaške rekvizite in transparente vašega ekipe. 

4. prijave so možne vključno do 15. avgusta. prednost pri sodelovanju na igrah 
imaju ekipe, ki se bodo prijavile prve. 

Zmagovalci lokalnih kvalifikacij se uvrstijo v polfinale, zmagovalci polfinala pa imajo 
direkten plasman v finale ki bo v Kopru 30.08.2015.


