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Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos 

 

 

Šport oziroma področje Dogodek 

Zimske in letne olimpijske igre − vsi dogodki. 

 

Nogomet − svetovna in evropska prvenstva – vse tekme 

slovenske reprezentance (oziroma 10 tekem 

po izboru, če Slovenija ne sodeluje), 

otvoritvena tekma, polfinalni tekmi, tekma za 

3. mesto ter finale; 

− kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za 

vsa prvenstva; 

− državno prvenstvo in finale pokala. 

Alpsko in nordijsko smučanje − svetovna prvenstva in svetovni pokali v 

alpskih in nordijskih disciplinah ter biatlonu, 

deskanju in smučarskem krosu. 

Atletika − svetovna in evropska prvenstva. 

Košarka − svetovna in evropska prvenstva – vse tekme 

slovenske reprezentance, četrtfinale, polfinale, 

tekma za 3. mesto in finale; 

− kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance 

za navedena prvenstva in olimpijske igre; 

− finale državnega prvenstva in pokala. 

Rokomet − svetovna in evropska prvenstva – vse tekme 

slovenske reprezentance (moški in ženske), 

četrtfinale, polfinale in tekma za 3. mesto ter 

finale; 

− kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance 

za navedena prvenstva in olimpijske igre; 

− finale državnega prvenstva in pokala. 

Odbojka 

 

− svetovna in evropska prvenstva – vse tekme 

slovenske reprezentance, polfinale in tekma za 

3. mesto ter finale; 

− kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance 

za evropska, svetovna prvenstva in olimpijske 

igre; 

− finale državnega prvenstva in pokala. 

Hokej − svetovna skupina A – vse tekme slovenske 

reprezentance, polfinale in tekma za 3. mesto ter 

finale; 

− svetovna skupina A divizija 1 – vse tekme 
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slovenske reprezentance; 

− kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za 

olimpijske igre; 

− finale državnega prvenstva. 

Plavanje − svetovna in evropska prvenstva. 

Gimnastika − svetovna prvenstva. 

Kolesarjenje − svetovna prvenstva; 

− kolesarska dirka po Sloveniji; 

− Tour de France. 

Ostali športi − kajak-kanu (slalom na divjih vodah), svetovna in 

evropska prvenstva, svetovni pokal; 

− športno in balvansko plezanje; 

− umetnostno drsanje, svetovna in evropska 

prvenstva. 

 

 


