
Igra Hitri lončki 

 

Igra Hitri lončki je namenjena učencem od 5. razreda dalje. Tekmovalno zlaganje Hitrih lončkov je 

vznemirljiva igra, kjer bodo na preizkušnji vse vaše spretnosti. Tekmovanje bo potekalo v oddaji Male 

sive celice. Tekmovanje v Hitrih lončkih poteka vzporedno s kvizem in v njem nastopajo drugi 

tekmovalci.  Kdo se uvrsti v televizijske del tekmovanja, določi predtekmovanje, ki poteka v 

septembru.  

Na predtekmovanje se lahko prijavi le ena ekipa na osnovno šolo. 

V eni televizijski sezoni se pomeri 32 ekip iz različnih osnovnih šol. Pare, ki se bodo pomerili v oddaji, 

bo določil žreb.  

- V kvizu v sezoni 2021/22 se bosta pomerili dve ekipi (ekipa A in ekipa B), ki zastopata 

posamezno šolo (ekipi ne smeta biti iz iste osnovne šole) 

- V vsaki ekipi bodo 3 tekmovalci/tekmovalke, sestavljeni iz poljubnih razredov ene osnovne 

šole. Pomembno je le, da so starejši od 5. razreda.  

 

Kako poteka tekmovanje v hitrostnem zlaganju Hitri lončki? 

1. Tekmovanje se meri na čas, v katerem posamezni tekmovalec v eni igri zlaga lončke navzgor 

in navzdol po metodah v sledečem vrstnem redu: 3-6-3, 6-6, 1-10-1 in 3-6-3. (Učenje zlaganja 

Hitrih lončkov je podrobno razloženo v navodilih za igro, ki so priložena Hitrim lončkom) 

2. Igra se igra z 12 lončki. 

3. Vsaka ekipa izbere prvega tekmovalca/tekmovalko, ki se pomerita v hitrostnem zlaganju 

Hitrih lončkov.  

4. Čas, ki ga doseže tekmovalec/tekmovalka iz ekipe A, se zapiše ekipi A, čas, ki ga doseže 

tekmovalec/tekmovalka iz ekipe B, se pripiše ekipi B.  

Časa obeh igralcev medsebojno ne vplivata drug na drugega, tako da četudi je prvi 

tekmovalec/tekmovalka ekipe A počasnejši od tekmovalca/tekmovalke ekipe B, to še ne 

pomeni, da je izgubil. 

Sledita naslednja dva tekmovalca in potem še tretja dva. 

5. Časi vseh treh tekmovalcev ene ekipe se seštevajo. 

6. Zmaga tista ekipa, ki ima boljši skupni čas. 

7. Zmagovalna ekipa gre v naslednji krog in se pomeri z novo ekipo. 

 

 

 

 

 

 


