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 POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL 
 

 
Spoštovani! 

 

V ponedeljek, 29. maja 2017, ob 10.00 (glej urnik v priponki) bo na stadionu ŽAK v Ljubljani področno posamično 

tekmovanje v atletiki. 

Finalno tekmovanje za osnovne šole  bo v sredo. 7. junija 2017 v Žalcu, v okviru 8. Festivala športa mladih in v 

izvedbi Atletskega kluba Žalec s sodelovanjem Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. 

 

1. Prijava na tekmovanje 

Šole prijavljajo svoje učence na področna tekmovanja preko spletne aplikacije na naslovu https://app.sport.si, na 

omenjeno mesto je možen dostop tudi preko spletnega portala www.sportmladih.net. 

 Aplikacija ne omogoča prijave rezultatov! Zaključek prijav je 26. maja 2017!  

V primeru zamude prijavnega roka, šola ne bo mogla sodelovati na tekmovanju. 

V primeru težav pri uporabi spletne aplikacije se je potrebno obrniti na naslov Zavod za šport RS Planica, e-pošta: 

podpora@sport.si. 

 

2. Razpisna določila 

Posamično atletsko tekmovanje za osnovne šole poteka po določilih razpisa, ki je bil objavljen v Informatorju I – 

2016/2017 (stran 25-26 in 64 in 65). 

POMEMBNO! 

Edina dovoljena tehnika meta vorteksa je tehnika, kjer učenec drži vorteks za okrogli del, glavo orodja. Držanje za 

rep ni dovoljeno. Nobena druga tehnika ni dovoljena! 

 

3. Okvirni urnik tekmovanja in tehnično osebje 

Glej priponki! 

 

 

 

Športni pozdrav! 

 
Atletska zveza Slovenije 

 Koordinator atletskih šolskih tekmovanj: 

                 Zdravko Peternelj 

 10. PC 

Vodja ŠŠT 10. PC: 

Stanko Zavec 

 

Zavod za šport RS Planica 

Vodja programov športa otrok in 

mladine: Gašper Plestenjak 

 

 

 

 

https://app.sport.si/
http://www.sportmladih.net/
mailto:podpora@sport.si


URNIK ATLETSKEGA PRVENSTVA 10. PODROČNEGA CENTRA

29.maj

TEKI TEHNIČNE DISCIPLINE

60 m MET ŽOGICE MET VORTEKSA

10:00 60 m učenke - starejše 10:00 Učenke - starejše 

10:10 60 m učenci - starejši  10:30 Učenci - starejši 

10:20 60 m učenke - mlajše 11:00 Učenke - mlajše

10:30 60 m učenci - mlajši 11:20 Učenci - mlajši

10:40 60 m učenke - starejše - FINALE

10:50 60 m učenci - starejši-FINALE

11:00 60 m učenke - mlajše - FINALE

11:10 60 m učenci - mlajši - FINALE SKOK V VIŠINO

10:00 Učenke - starejše skak. 1

10:00 Učenci - starejši skak. 2

300 m 11:00 Učenke - mlajše  skak. 1

11:20 300 m učenke - starejše 11:00 Učenci - mlajši skak. 2

11:30 300 m učenci - starejši

11:40 300 m učenke - mlajše

11:50 300 m učenci - mlajši  

SUVANJE KROGLE

10:00 Učenke - starejše 

1000 m + 600 m 10:50 Učenci - starejši

12:00 1000 m učenke - starejše 

12:10 1000 m učenci - starejši 

12:20 600 m učenke - mlajše  

12:30 600 m učenci - mlajši  SKOK V DALJINO

10:00 Učenke - starejše skak. 1

10:00 Učenci - starejši skak. 2

ŠTAFETA 4 x 100 m 11:00 Učenke -mlajše skak. 1

12:40 4 X 100 m učenke 11:00 Učenci - mlajši skak. 2

12:50 4 X 100 m učenci

13:00 konec tekmovanja

Čas disciplin je samo okviren. Če je predhodna disciplina prej končana se takoj prične nova

disciplina ne glede na časovnico.



Vsak zapisnikar naj ima s seboj pisalo (kemični svinčnik) in trdo podlogo.

DISCIPLINA IZVAJALCI ZAGOTOVI

Teki: atletski sodnik AZS

atletski sodnik AZS

priprava štartnih blokov OŠ IG - učenec

Višina 1: atletski sodnik AZS

atletski sodnik AZS

zapisnikar OŠ IG - učenka

semaforist OŠ IG - učenec

dvigovalec letvice OŠ IG - učenec

Višina 2: atletski sodnik AZS

atletski sodnik AZS

zapisnikar OŠ IG - učenka

semaforist OŠ IG - učenec

dvigovalec letvice OŠ IG - učenec

Daljina 1: atletski sodnik AZS

atletski sodnik AZS

zapisnikar OŠ IG učenka

semaforist OŠ IG - učenec

ravnanje doskočišča OŠ IG-učenec

Daljina 2: atletski sodnik AZS

atletski sodnik AZS

zapisnikar OŠ IG - učenka 

semaforist OŠ IG - učenec

ravnanje doskočišča OŠ IG-učenec

Krogla: atletski sodnik AZS

atletski sodnik AZS

zapisnikar OŠ IG - učenka

semaforist OŠ IG - učenec

vračanje orodij OŠ IG - učenec

vračanje orodij - vodja OŠ IG-zunanji sodelavec

Vorteks: atletski sodnik AZS

atletski sodnik AZS

zapisnikar OŠ IG - učenka

semaforist OŠ IG - učenec

vračanje orodij - vodja OŠ IG-zunanji sodelavec

vračanje orodij OŠ IG - učenec

vračanje orodij OŠ IG - učenec

vhod na stadion: startne številke, kontrolor  OŠ IG - JOŽEFA ANTOLIČ

napovedovalec: napovedovalec disciplin OŠ LOUISA ADAMIČA - BARBARA TACER MIKLAVČIČ

protokol (pom.koord.:podeljevanje medalj OŠ LOUISA ADAMIČA - MATEJA GJERKEŠ

prva pomoč zdravstvena služba ŠPELA LIČER

pomoč sodnikom kurir za rezultate OŠ IG - učenec

vodja sodnikov: atletski sodnik AZS - STANE KLEMENČIČ

merilna ekipa TIMING LJUBLJANA

vodja tekmovanja: Stanko Zavec

Zbor tehničnega osebja tekmovanja (sodnikov in pomožnih sodnikov iz priloženega seznama)

je  ob 9:45 uri pri vhodu na tekmovališče stadiona.

ATLETIKA - TEHNIČNO OSEBJE


