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EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA SREDNJE ŠOLE

Datum in kraj: četrtek, 6. oktober 2016

Izvajalec: Izvajalec tekmovanja bo znan do konca avgusta 2016 

Področna tekmovanja: zaključiti se morajo do 30. septembra 2016.
Prijave na področno tekmovanje in obveščanje o tekmovanju potekata preko spletne  
aplikacije ŠŠT.

V finale se po izidih s področnih tekmovanj uvrsti dvanajst (12) moških in dvanajst (12) 
ženskih ekip z dvema tekmovalcema in rezervo v vsaki disciplini ter eno štafeto.
Sestava ekipe v finalu se lahko razlikuje od sestave na področnem tekmovanju.
Zamenjava dijakov je mogoča pred začetkom tekmovanja v tajništvu tekmovanja ali 
najpozneje v prijavnici.

Omejitev nastopa

V ekipnem atletskem tekmovanja lahko nastopijo redno vpisani dijaki in dijakinje, rojeni 
1998 in mlajši. Dijak ali dijakinja sme nastopi le v eni (1) disciplini in štafeti. 
Na področnih ekipnih tekmovanjih lahko nastopajo ekipe šol s tremi dijaki ali dijakinjami 
v disciplini ter dvema štafetama 4x100m. Za končni ekipni vrstni red se upoštevata dva (2) 
boljša dosežka v vsaki disciplini in dosežek ene (1) boljše štafete. Če posamezna šola nastopi 
z dvema ekipama, je treba v prijavi označiti tekmovalce ekipe A in B.

Točkovanje dosežkov
Na vseh ekipnih tekmovanjih se dosežke točkuje po “Tablicah IAAF (madžarske tablice) 
iz leta 2014”.

Program tekmovanja

DIJAKI (1998 in mlajši)
 100 m, 400 m, 1000 m, 2000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina, krogla (5 kg)

DIJAKINJE (1998 in mlajše)
 100 m, 400 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina, krogla (3 kg)
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OPOMBA: 
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega  
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva  
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor dijak / dijakinja odrine pred  
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva. 
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.

Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi 
varnosti.

Začetna višina v skoku v višino in dvigovanje letvice se določi pred pričetkom tekmovanja 
v dogovoru z mentorji šol.

Štafetnim tek se izvede po vseh končanih individualnih disciplinah v posamezni starostni 
kategoriji.

ŠTEVILO POSKUSOV:
 •   v ekipnem tekmovanju ni finalnega teka na 100 m.
 •    v skoku v daljino iz cone odriva in v suvanju krogle imajo dijaki in dijakinje štiri (4) 

poskuse.

Šola, izvajalka finalnega ekipnega tekmovanja, bo avtomatsko uvrščena v finale le v primeru, 
da ne bo na podlagi področnih rezultatov uvrščena med prvih dvanajst ekip.


