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Priloga št. 1 - Opis tekmovanj - k Pogodbi št. 22/___ o medsebojnem sodelovanju 
v okviru Programa mladih teniških reprezentanc Teniške zveze Slovenije 
 
Olimpijske igre 
 
Olimpijske igre so športni dogodek, organiziran v poletni in zimski različici. Na enem mestu so zbrani najboljši 
športniki vsega sveta, ki se potegujejo za najvišja športna odličja – olimpijske medalje. Organizirane so na 
vsake štiri oziroma dve leti, ko se izmenjujejo poletne in zimske olimpijske igre. Prve igre moderne dobe so 
bile organizirane leta 1986 v Atenah in z izjemo obdobja med prvo in drugo svetovno vojno od takrat naprej 
potekajo nemoteno. 
 
Sredozemske igre 
 
Sredozemske igre so regionalno več športno tekmovanje v olimpijskih in ne olimpijskih športnih panogah, ki so 
ob prisotnosti visoko športno razvitih držav za slovenski šport zelo zanimive. Simbol sredozemskih iger so trije 
krogi, ki simbolično predstavljajo Azijo, Afriko in Evropo, tri celine oziroma 24 njihovih držav, ki sodelujejo na 
teh igrah. Spodnji valoviti del simbolizira Sredozemsko morje. Na sredozemskih igrah, ki so organizirane pod 
okriljem Mednarodnega komiteja za sredozemske  Sredozemske igre, sodelujejo države Evrope (Albanija, 
Andora, Bosna in Hercegovina, Ciper, Hrvaška, 
Slovenija, Španija, Francija, Grčija, Italija, Makedonija, Malta, Monako, San Marino, Srbija, Črna 
gora, Turčija), Afrike (Alžirija, Egipt, Libija, Maroko, Tunizija) in Azije (Libanon, Sirija). 
 
Mladinske olimpijske igre 
 
Mladinske olimpijske igre (MOI) uprizarjajo izjemno idejo in hkrati izjemno vizijo razvoja športnikov. Namreč, 
mladi športniki se morajo na poti k vrhunskim športnim dosežkom večkrat primerjati med seboj in rasti ter ni 
boljšega okolja kot je to znotraj olimpijske družine svetovne razsežnosti v podobi  olimpijskih iger za mlade. 
Hkrati pa to niso samo športne igre, temveč so tudi popotnica v družbeno življenje, saj so športniki deležni 
posebnega izobraževalno-kulturnega programa. MOI predstavljajo mladim športnikom enega izmed prvih 
večjih korakov na svoji športni poti in z udeležbo postajajo del olimpijskega gibanja. Odločitev o organizaciji 
nove športne prireditve »Youth Olympic Games« je Mednarodni olimpijski komite sprejel leta 2007. Odvijajo se 
vsake 4 leta in so namenjene športnikom od 14. do 18. leta starosti. 
 
 
 
 

mailto:info@tenis-slovenija.si


 

Tenis Slovenija, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, M: +386 31 710 303, F: +386 1 430 66 95, E: info@tenis-slovenija.si 

 

 

 

Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) 
 
Projekt se izvaja pod okriljem Evropskega olimpijskega komiteja (EOC) in se ga udeležujejo nacionalni 
olimpijski komiteji, včlanjeni v EOC. 
Gre za 49 držav evropskega kontinenta, ki se vsaki dve leti srečujejo na poletnem (sodeluje 
približno 2.500 udeležencev) in zimskem festivalu (sodeluje približno 1.300 udeležencev). 
Festival predstavlja največji športni dogodek za mlade športnike, stare med 15. in 18. letom, ki si 
nabirajo izkušnje za nadaljnja tekmovanja in se hkrati prvič srečajo z olimpizmom ter se 
povezujejo v okviru fair-playa in novih prijateljstev. 
Olimpijski festival evropske mladine ima otvoritveno in zaključno slovesnost, kjer se mladi 
športniki posamezne države predstavijo s svojo zastavo. Med igrami gori olimpijski ogenj in tako 
športniki kot tudi sodniki izrečejo vsak svojo zaprisego. V čast najboljšim v posameznih disciplinah 
organizator ob podelitvi priznanj zaigra himno zmagovalca in dvigne nacionalne zastave najboljših 
treh tekmovalcev. 
 
Mladinske igre Alpe Jadran 
 
Mladinske igre Alpe - Jadran so organizirane poleti in pozimi na vsake dve leti. Začetek iger, na katerih 
sodelujejo športniki, stari 17 let in mlajši s svojimi regijami oziroma pokrajinami Italija (Furlanija-Julijska krajina, 
Lombardija, Veneto in Tridentinsko - Gornje Poadižje), Avstrija (Gradiščansko, Gornja Avstrija, Štajerska in 
Koroška), Madžarska (Baranja, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Zala) in kot državi Hrvaška ter Slovenija, 
sega v leto 1982. 
 
Mladinske igre treh dežel 
 
Mladinske igre treh dežel tradicionalno potekajo od leta 1974 med Italijo s Furlanijo Julijsko krajino, Avstrijo s 
Koroško in Slovenijo. Vsaka izmed treh udeleženk izmenično vsako leto organizira igre in priredijo športnikom, 
starim 15 let in mlajšim, deželni troboj. Pomerijo se v naslednjih športnih panogah: atletiki, namiznem tenisu, 
tenisu, košarki (fantje), nogometu (fantje) in odbojki (dekleta). 
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         zakoniti zastopnik                                                                         Predsednik Teniške zveze Slovenije 
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